
København 23. oktober 2020 

Følgende bilag vedlægges ansøgningen fra SIND, Bedre Psykiatri og Skizofreniforeningen: 

1. Tilsagn om deltagelse i projektet fra to psykiatriske centre og seks kommuner 

2. Midtvejsstatus på projektets Fase 2 (juni-oktober 2020) 

3. CV for projektejer og projektleder 

4. Projektets overvejelser om behovet for udvikling af ny uddannelse for pårørende-peer-undervisere 

5. Oversigt over projektets samarbejdspartnere i psykiatriske centre og kommuner 

6. Tidsplan 

 



Bilag 1 til ansøgning om støtte til TPS Fase 3: 

Mail med tilsagn om deltagelse i projektet fra: 

• Psykiatrisk Center København v. centerchef Line Duelund Nielsen 

• Psykiatrisk Center Nordsjælland v. udviklingschef Gitte Busch Pedersen 

• Frederiksberg Kommune v. socialchef Flemming Nielsen 

• Frederikssund Kommune v. direktør Helle Hagemann Olsen 

• Helsingør Kommune v. centerchef Pernille Madsen 

• Hillerød Kommune v. borger- og socialchef Vibeke Ries 

• Københavns Kommune v. centerchef Alberte Bryld Burgaard 

• Rudersdal Kommune v. centerchef Lene Lilja Pedersen 

Alle mails er efterfølgende fulgt op med indledende møder med hver enkelt part; her har alle parter 

bekræftet deres deltagelse i projektet. 





SIND Hovedstaden <sindhovedstaden@gmail.com>

HASTER: SIND_BEDRE PSYKIATRI_Ansøgning til RH's pulje til
samarbejdsprojekter

SIND Hovedstaden <sindhovedstaden@gmail.com> 8. april 2019 kl. 10.44
Kladde

Fra: Charlotte Lind Vermehren <charlotte.lind.vermehren@regionh.dk>
Date: man. 8. apr. 2019 kl. 10.37
Subject: SIND_BEDRE PSYKIATRI_Ansøgning til RH's pulje til samarbejdsprojekter
To: sindhovedstaden@gmail.com <sindhovedstaden@gmail.com>
Cc: Gitte Busch Pedersen <gitte.busch.pedersen@regionh.dk>

Kære Kirsten Hove

Jeg skal pva. udviklingschef Gitte Busch Pedersen hermed tilkendegive interesse for at indgå i et
samarbejde vedr. projektet Pårørendesamarbejde og -støtte til fremme af en mere
sammenhængende psykiatri

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte Lind Vermehren

Ledende- og chefsekretær

 

Direkte: 38 64 34 03

Mail: charlotte.lind.vermehren@regionh.dk

 

Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Afdelingsledelsen, Helsingør

Esrumvej 143

3000 Helsingør

Web: www.psykiatri-regionh.dk

 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du
modtager den ved den fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen.
Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

 

 

 

mailto:charlotte.lind.vermehren@regionh.dk
mailto:sindhovedstaden@gmail.com
mailto:sindhovedstaden@gmail.com
mailto:gitte.busch.pedersen@regionh.dk
mailto:charlotte.lind.vermehren@regionh.dk
http://www.psykiatri-regionh.dk/
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Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>

Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i
psykiatrien 

Flemming Nielsen (SSA Ledelse) <flni03@frederiksberg.dk> 14. september 2020 kl. 15.18
Til: Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>
Cc: Janie Eriksen <janiemaryeriksen@yahoo.dk>, Nadja Hjort Heidemann <nahe10@frederiksberg.dk>

Kære Mads Engholm

 

Tak for din mail og for muligheden for at deltage i projektet ”Pårørendesamarbejde og –støtte til fremme af en mere sammenhængende psykiatri”.

Projektets formål om bl.a. at samle og videndele indsatser, der allerede eksisterer – og udvikle tiltag, der mangler, finder vi positivt. Pårørende er ofte en væsentlig ressource i
den ramtes recovery-rejse og som pårørende er det nødvendigt med strukturerede tilbud for at kunne være en reel ressource.

 

Vi har selvfølgelig også en masse spørgsmål til projektet, som vi kan tale om ved en første drøftelse. Nadja Hjort Heidemann, der er faglig konsulent i Socialafdelingen, vil
kontakte dig for at aftale et første møde. Nadja er Cc på mailen. Hendes tlf.nr. er +45 28980394.

 

Venlig hilsen

Flemming Nielsen 
Socialchef

 
Socialafdelingen, Socialafdelingen 
Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedsområdet 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 38213005 
www.frederiksberg.dk

[Citeret tekst er skjult]

http://tlf.nr/
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Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>

Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i
psykiatrien 

Helle Hagemann Olsen <hhols@frederikssund.dk> 14. september 2020 kl. 09.29
Til: Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>
Cc: Janie Eriksen <janiemaryeriksen@yahoo.dk>, Elsebeth Hutters <e.hutters@gmail.com>, Jette Lund Pedersen <jettelund@live.dk>

Kære Mads Engholm

 

Mange tak for invitationen til at indgå i et tværsektorielt samarbejde om pårørende i psykiatrien. Det vil vi naturligvis meget gerne bidrage til. Jeg regner med at du
vender tilbage med ønske til deltagere i møderækken (f.eks. om der både er tale om børne- og voksenområdet, og hvilken type deltagere i gerne vil have med fra vores
side), samt med forslag til deltagere. Vi ser meget frem til samarbejdet!

 

 

 

 

Venlig hilsen

 

Helle Hagemann Olsen

Direktør

Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Torvet 2, 3600 Frederikssund
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47 35 12 05

www.frederikssund.dk

 

Vi passer på dine data 
Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver. I den
forbindelse behandler vi en række almindelige og personfølsomme
oplysninger, afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de
personoplysninger som er nødvendige for at vi kan løse opgaven,
og vi behandler dem altid på en forsvarlig måde i henhold til
lovgivningen. 

Vil du vide mere, så læs om vores databeskyttelse og dine
rettigheder på vores hjemmeside.

 

 

Fra: Mads Engholm [mailto:mads.engholm@gmail.com]  
Sendt: 11. september 2020 18:22 
Til: Helle Hagemann Olsen 
Cc: Janie Eriksen; Elsebeth Hutters; Jette Lund Pedersen 
Emne: Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i psykiatrien

 

Til Frederikssund Kommune v.  Helle Hagemann Olsen, Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed  

[Citeret tekst er skjult]

[Citeret tekst er skjult]

http://www.frederikssund.dk/
https://www.frederikssund.dk/Service/kontakt/Vi-passer-paa-dine-data/databeskyttelse
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Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>

Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i
psykiatrien 

Pernille Madsen <pma25@helsingor.dk> 25. august 2020 kl. 15.29
Til: Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>, Anne Kyung Nielsen <akn10@helsingor.dk>
Cc: Lisbet Jørgensen <ljorgensen1954@gmail.com>, Janie Eriksen <janiemaryeriksen@yahoo.dk>

Kære Mads

 

Anne og jeg kvitterer hermed for invitationen og tilkendegiver, at vi finder samarbejdet interessant, relevant og vigtigt. Vi deltager derfor gerne i et
møde, hvor vi kan indgå med vores input samt få yderligere beskrevet projektets præmisser og indhold.

 

Bedste hilsner

 

Pernille

 

 

Med venlig hilsen 

Pernille Madsen 
Centerchef 

- 
Center for Særlig Social Indsats 
Birkedalsvej 27 
3000 Helsingør 

https://www.google.com/maps/search/Birkedalsvej+27+%0D%0A3000+Helsing%C3%B8r?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Birkedalsvej+27+%0D%0A3000+Helsing%C3%B8r?entry=gmail&source=g
http://www.helsingor.dk/
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Telefon: +45 49282821 
Mobil:    +45 25312198 
E-mail:  pma25@helsingor.dk 
Web:     Helsingor.dk 

Besøg os på Facebook

[Citeret tekst er skjult]

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolige informationer. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at 
videresende eller kopiere den.

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores 
databeskyttelsesrådgiver.

mailto:pma25@helsingor.dk
http://www.helsingor.dk/
https://da-dk.facebook.com/helsingorkommune
http://helsingor.dk/databeskyttelse
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Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>

Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i
psykiatrien 

Vibeke Ries <viri@hillerod.dk> 26. august 2020 kl. 11.13
Til: Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>, Tina Lyhne <tlyh@hillerod.dk>, Simon Juel Pedersen <spede@hillerod.dk>, Thomas Bentzen <thb@hillerod.dk>
Cc: Janie Eriksen <janiemaryeriksen@yahoo.dk>

Kære Mads.

Tak for din henvendelse.

Vi er interesseret i at mødes med jer vedrørende tværsektorielt samarbejde om pårørende i psykiatrien.

Fra os vil følgende være deltager i projektet:

Tina Lyhne sektionsleder

Thomas Bentzen afdelingsleder for socialpsykiatrien.

Og specialkonsulent Simon Juel Pedersen.

 

De er alle med på denne mail cc og du er velkommen til at koordinere første møde med dem

Med venlig hilsen

Vibeke Ries

Borger- og Socialchef

____________________

Borger- og Socialservice

E-mail: viri@hillerod.dk

Sikker mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk

Tlf. 7232 3300

mailto:viri@hillerod.dk
mailto:borgerogsocialservice@hillerod.dk
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Fra: Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>  
Sendt: 24. august 2020 15:37 
Til: Vibeke Ries <viri@hillerod.dk>; Tina Lyhne <tlyh@hillerod.dk> 
Cc: Janie Eriksen <janiemaryeriksen@yahoo.dk> 
Emne: Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i psykiatrien

 

Til Hillerød Kommune v. socialchef Vibeke Ries og afdelingsleder Tina Lyhne:

[Citeret tekst er skjult]
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Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>

Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i
psykiatrien 

Alberte Bryld Burgaard <FR95@kk.dk> 27. juli 2020 kl. 13.01
Til: Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com>
Cc: Janie Eriksen <janiemaryeriksen@yahoo.dk>

Kære Mads
Mange tak for invitationen. Det lyder som et spændende projekt i sætter i gang, som jeg meget gerne vil deltage i. 

Når jeg læser beskrivelsen, så bliver jeg lidt i tvivl om hvorvidt det alene handler om tilbud (indsatser) til pårørende, eller om det også handler mere bredt om pårørendes rolle i
indsatsen til psykiatri-brugerne? Derudover står det ikke helt klart for mig, hvad der ligger i at udvikling af netværk mellem pårørendeforeninger, RHP og kommuner - men det
er måske noget af det der skal arbejdes med undervejs?

I forhold til det konkrete, så vil det være godt, hvis mødedatoerne snart blev lagt, da efteråret allerede er temmelig tæt booket. 

Venlig hilsen
Alberte Bryld Burgaard

Fra: Mads Engholm <mads.engholm@gmail.com> 
Sendt: torsdag, juli 23, 2020 3:01 PM 
Til: Alberte Bryld Burgaard 
Cc: Janie Eriksen 
Emne: Henvendelse fra SIND, BEDRE PSYKIATRI og Skizofreniforeningen om tværsektorielt samarbejde om pårørende i psykiatrien
 
[Citeret tekst er skjult]

mailto:mads.engholm@gmail.com
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Udsat

Vigtigt

Sendt

Kladder 6

Spam

Kategorier

Start et møde

Deltag i et møde

Mads Engholm
Kære Janie Så har jeg svaret Alberte, at vi gerne vil mødes den 10. Jeg har ikke noteret noget om møde med Bodil o

Lene Lilja Petersen <LLPE@rudersdal.dk>

til mig, Janie

Kære Mads! 

Jeg er netop vendt �lbage fra ferie og er glad for at finde din mail i min indbakke. E�er tre ugers ferie, er der så meget
inspirerende at læse. 
Det lyder som et spændende projekt, som vi rig�g gerne vil bidrage �l og lære af.  

Jeg glæder mig �l at høre nærmere J
 
 
// Lene

rudersdal 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#snoozed
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#imp
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#sent
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#drafts
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#spam
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#category/social
https://meet.google.com/new?hs=180&authuser=0
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://www.google.dk/intl/da/about/products?tab=mh
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=da&continue=https://mail.google.com/mail&service=mail
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Bilag 2: Midtvejsrapport for TPS Fase 2 for perioden juni 2020 – oktober 2020  

Projekt ID: Samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet  

Projektets titel: Pårørendesamarbejde og -støtte til en mere sammenhængende psykiatri 

J.nr. 19029695  

Da denne rapport fungerer som bilag til vores ansøgning om støtte til Fase 3, har vi tilladt os at 

gøre den lidt længere end en almindelig midtvejsrapport. Hvis en kortere rapport ønskes, kan vi 

fremsende den. 

23. oktober 2020 - på vegne af projektstyregruppen 

 

Mads Engholm 
Styregruppeformand 

Indhold 
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1. Projektets overordnede mål  

Pårørende og deres nærmeste, psykisk syge eller sårbare, har gode hverdagsliv med fokus på håb, 

selvbestemmelse og muligheder. Pårørende har viden om, inddrages i, og støttes af og anerkendes 

af den recovery-orienterede og sammenhængende psykiatris tilbud og samarbejde med 

civilsamfund og kommune.  

Projektets overordnede mål er udmøntet i to hovedkomponenter:  

1. Gennemførelse af civilsamfundsbaserede, peer-faciliterede gruppeforløb for pårørende til 

personer med psykisk lidelse og sårbarhed. Vigtige succesparametre for projektet er, at deltagerne 

i gruppeforløb finder de emner og redskaber, der arbejdes med, relevante til formidling af håb, 

selvbestemmelse og muligheder til mestring af pårørendevilkåret.  

2. Etablering af tværsektorielle netværk for medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri og 

kommunerne og frivillige i foreningernes lokalafdelinger for at styrke brobygning og 

vidensformidling om tilbud til pårørende i psykiatrien. Vigtige succesparametre er let tilgængelig 

adgang til og viden om tilbud til pårørende, ud fra et tværsektorielt og sammenhængende 

psykiatriperspektiv.  

 

2. Status på projektets fremdrift  

Komponent 1:  
Gruppeforløb for pårørende 
De fem planlagte gruppeforløb for pårørende i efteråret 2020 afvikles planmæssigt i perioden 

september-december. Et gruppeforløb består af 8 kursusgange à 2 ½ til 3 timer med to erfarne 

peer-undervisere.   

To forløb afsluttes i oktober, et i november og to i december. Forløbene afholdes i Albertslund, 

Hørsholm, Kbh./Tagensvej, Lyngby og Rudersdal.  

Der er god tilslutning til kurserne, på trods af den i perioden skærpede Corona-situation. Med kun 

to mænd på de første tre forløb kan vi dog konstatere, at det er svært at få mænd som deltagere. 

Vi tilstræber at koordinere gruppeforløbenes afholdelse med pårørende-aktiviteterne i 

foreningernes lokalafdelinger. Det har givet udfordringer, vi skal finde løsninger på. 
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Tilvalgskurser 
Med henblik på at kunne uddybe emner, som ikke kan håndteres dybtgående på et gruppeforløb, 

har projektet udviklet og udbudt tilvalgskurser til pårørende om det gode møde med kommunen, 

kommunikation og konfliktløsning samt det gode møde med psykiatrien. Kurserne afvikles fra 

oktober.  

Da tilvalgskurserne blandt andet tilbydes deltagerne på gruppeforløbene, er det rent praktisk en 

udfordring, hvis alle kurserne skal udbydes i samme periode som gruppeforløbene. Der kan blive 

tale om en vis kursus-overmætning for de, der udover gruppeforløb også ønsker at deltage i alle 

tre tilvalgskurser.  

Tilvalgskurset ’det gode møde med kommunen’ gennemføres to gange. Det sker for at 

imødekomme den gruppe deltagere der i foråret 2020 på grund af Corona-restriktionerne ikke 

kunne afslutte det påbegyndte kursus. Disse to kurser søger vi regionens godkendelse til at 

udskyde til foråret 2021, dels for at undgå ovennævnte overmætning og dels fordi 

kursusunderviseren først har tiden til at gennemføre dem i foråret. 

Undervisergruppens kompetenceudvikling 
Pårørende-peer-underviserne deltager i projektets kompetenceudvikling med henblik på 

yderligere målretning af gruppeforløb og disses relevans for målgruppen. Der afholdes 

kompetenceudviklingsdage for underviserne i november 2020 og i januar 2021.   

Underviserne har vist interesse for at arbejde videre med traumebevidst tilgang, betydningen af 

diverse teknikker til at afhjælpe stress, kommunikation og konflikthåndtering samt formidling af 

peererfaringer i forhold til vejledning af pårørende i kontakten med psykiatrien og kommunerne. 

Projektet opsamler systematisk læringen fra gruppeforløbene, så den kan indgå i det 

tværsektorielle netværkssamarbejde. 

Komponent 2:   
Netværksdannelsen med de psykiatriske centre og kommunerne 
Vi valgte at følge den indledende skriftlige henvendelse på ledelsesniveau i de to psykiatriske 

centre og de seks kommuner, projektet nu samarbejder med, op med introduktionsmøde med 

hver enkelt samarbejdspartner. På møderne, som er afholdt fra august til oktober, har vi afklaret 

partnerens umiddelbare interesse i at deltage og fået input og ønsker til projektets udformning. 

Møderne har givet gode drøftelser og tilsagn fra alle adspurgte om at deltage i projektet. Der er 

udarbejdet notater som skriftlig opsamling på alle møderne. 

Som konsekvens af, at vi indsatte et ekstra led i processen i form af introduktionsmøderne, er 

opstarten på de fælles netværksmøder udskudt til starten af november.  
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Samtalerne viste, at der var generel opmærksomhed på pårørende fra aktørernes side, men stor 

forskel på, hvor meget og hvordan det kommer til udtryk i konkrete tilbud til pårørende. Der var 

også fokus på behovet for koordination og udvikling af sektorernes tilbud. Det gælder for 

eksempel beskæftigelsesområdet, sagsbehandlernes rolle, betydningen af åben dialog-tilgangen, 

netværksmøder om tilrettelæggelse af patientforløb samt pårørendes inddragelse. 

Efterfølgende har parternes kontaktpersoner bidraget til projektlederens indsamling af data om, 

hvilke tilbud der aktuelt er eller påtænkes etableret til pårørende til psykisk syge og sårbare.   

Netværksdannelsen med Psykiatrisk Center Nordsjælland og Frederikssund, Helsingør, 
Hillerød og Rudersdal kommuner 
Vores oprindelige målsætning om 2-4 deltagende kommuner førte til, at projektet nu samarbejder 

med fire kommuner i Psykiatrisk Center Nordsjællands optageområde: Helsingør, Hillerød, 

Rudersdal og Frederikssund. Det fremgår af bilag 1 til ansøgningen, på hvilket ledelsesniveau, 

samarbejdet er forankret. 

Der har også været afholdt indledende møde med SIND og Bedre Psykiatris nordsjællandske 

lokalafdelinger, hvilket også førte til, at repræsentanter for lokalafdelinger deltog på vores 

indledende møder med Helsingør og Hillerød kommuner. 

Det første netværksmøde med partnerne i Nordsjælland er sat til afholdelse den 5. november, 

men må nu i lyset af de nye Corona-restriktioner gentænkes, så det kan holdes virtuelt. Her vil 

parterne blive præsenteret for projektets erfaringer til nu og de emner, der lægges op til at 

arbejde videre med i 2021, hvis projektet modtager støtte til Fase 3. På netværksmødet drøftes 

parternes fælles forståelse af pårørende og deres behov for tilbud. Netværksmødet beslutter også, 

hvordan vi nærmere tilrettelægger det videre arbejde, herunder de to yderligere planlagte 

netværksmøder.  

Til forberedelse af netværksmødet analyseres de indsamlede data om tilbud til pårørende og 

tilgange til at tilgodese pårørende til psykisk syge og sårbare, med henblik på at kunne præsentere 

en foreløbig samlet fremstilling på tværs af de tre sektorer. 

Vi forventer, at det andet og det tredje netværksmøde vil kunne afholdes i december 2020 og i 

starten af 2021. Vi søger derfor også regionens godkendelse af, at det tredje netværksmøde først 

afholdes i 2021. 

Netværksdannelsen med Psykiatrisk Center København og Frederiksberg og Københavns 
kommuner 
Det første netværksmøde med Psykiatrisk Center København, København og Frederiksbergs 

Kommuner samt de tilhørende lokalafdelinger er under planlægning til afholdelse i november. 
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Den 7. oktober blev der holdt introduktionsmøde for foreningernes lokalafdelinger i København og 

på Frederiksberg. 

Fælles læringsevents 
Projektet planlægger to læringsevents for henholdsvis foreningerne i Psykiatriforeningernes 

Fællesråd i Region Hovedstaden og alle projektets interessenter. Disse søges med regionens 

godkendelse udskudt til foråret 2021, da vi først her vil have tilstrækkelig viden om projektets 

resultater til at sammensætte et interessant program – og da vi skal finde en model, der også vil 

kunne fungere, hvis der igen indføres skærpede Corona-restriktioner. 

 

Projektets bæredygtighed og lokale forankring 
Projektets præmis er at alle aktiviteter skal gøres bæredygtige, så de kan fortsætte ud over 

projektets levetid.  

Projektets styregruppe har derfor besluttet, at der til projektets Fase 3 skal søges om støtte til at 

udvikle et uddannelsesforløb, så flere pårørende kan blive uddannet som pårørende-peer-

undervisere og dermed vil kunne forestå de udviklede pårørendeforløb og tilvalgskurser, uanset 

om de fortsat skal laves på regionalt niveau eller om nogle af foreningernes lokalafdelinger vil 

udbyde dem. 

Vi er meget opmærksomme på, at lokalafdelingerne skal opleve synlige resultater og opbygge et 

solidt medejerskab til projektet og dets udviklede metoder. Det er derfor vigtigt, at 

lokalforeningernes erfaringer involveres i projektet, at de løbende informeres om de erfaringer vi 

opbygger i projektet og at de oplever medindflydelse gennem netværkssamarbejdet med de 

psykiatriske centre og kommunerne. Dette er påbegyndt i de indledende møder.  

Vi tilstræber også, at projektets netværksaktiviteter forankres solidt på ledelses- og 

fagmedarbejder-niveau i de psykiatriske centre og kommunerne. Det gælder både i forhold til at 

skabe faste samarbejdsrelationer om de fem særlige områder for pårørende-tilbud, som vi søger 

om støtte til at udvikle i Fase 3, samt i forhold til dagligdagens samarbejde med foreningerne om 

henvisning til tilbud, udveksling af informationer og inddragelse i centrenes og kommunernes 

udarbejdelse af nye strategier, retningslinjer, praksisser mm for pårørende-tilbud.   

 

Corona-vinklen 
Betydningen af Corona-krisen for psykiatribrugere og deres pårørende, håndteringen af krisen og 

udvikling af kriseberedeskab hos de respektive aktører er blevet føjet til projektets 

undersøgelsesfelt. Vi har påbegyndt en systematisk gennemgang af aktørernes erfaringer med 
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effekterne af Corona-situationen, håndteringen af udfordringen og hvilke bærende bidrag til 

krisehåndtering, Corona-situationen har givet anledning til.  

Da alle parter stadig er i læringsfasen om Corona-situationen, dens håndtering og dens 

konsekvenser, kan vi først med udgangen af Fase 2 sige noget mere underbygget om dette. 

Vi overvejer løbende, hvordan vi kan tilrettelægge aktiviteterne, så mest muligt kan gennemføres 

helt eller delvist virtuelt, nu hvor Corona-situationen igen fører til kraftige restriktioner i 

mulighederne for at lave aktiviteter med fysisk fremmøde.  

Det betyder også, at vi nu formaliserer, hvordan projektleder og projektejer skal følge de løbende 

ændringer i myndighedernes retningslinjer, så alle i projektet løbende kan blive opdateret på, 

hvordan aktiviteterne påvirkes og så styregruppen bliver bedt om at tage stilling til væsentlige 

ændringer. 

 

Projektets samlede tidsplan  
Projektet forløber i overensstemmelse med tidsplanen for så vidt angår afholdelsen af 

gruppeforløb med løbende tilpasning i henhold til deltagernes aktuelle vilkår og behov.  

Med tilføjelsen af en indledende runde med introduktionsmøder i projektets netværksdel er 

afholdelsen af de planlagte netværksmøder skubbet i forhold til den oprindelige tidsplan.  

Med forbehold for, at projektets samarbejdspartnere på de første netværksmøder i november 

beslutter andet, søger vi derfor region Hovedstaden om tilladelse til at tilpasse tidsplanen, så 

følgende Fase 2-aktiviteter med de tilhørende dele af Fase 2-bevillingen rykkes fra fjerde kvartal 

i 2020 til første kvartal i 2021: 

• Tredje runde af de planlagte netværksmøder med de psykiatriske centre, kommunerne 

og lokalafdelingerne 

• De to planlagte læringsevents for henholdsvis foreningerne i Psykiatriforeningernes 

Fællesråd i Region Hovedstaden og alle projektets interessenter 

• De to tilvalgskurser om det gode møde med kommunen 

 

Projektets økonomi 
Projektets overordnede forbrug på de forskellige aktiviteter er som følger: 

Gruppeforløb og tilvalgskurser forventes samlet set gennemført inden for budgettets rammer 

med følgende justeringer: 
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• Corona-restriktionerne gør, at der skal laves enkeltanretninger af deltagernes mad, hvilket 

koster mere end de 50 kr. oprindeligt estimeret. Denne opjusteres derfor til 65 kr. pr. 

deltager. 

• Af samme årsag kan der i nogle tilfælde være behov for at finde større lokaler end 

oprindeligt forventet for at holde nødvendig Corona-afstand. Dette kan også betyde lidt 

større udgifter til lokaleleje.  

• Udgifterne til annoncering af forløbene i lokale medier viser sig at være undervurderet i 

forhold til dagens priser, så denne post vil også være større end estimeret i budgettet. 

• For et enkelt forløbs vedkommende har vi besluttet at ansætte tre peer-pårørende-

undervisere i stedet for to, som er standarden - dels for at integrere en ny underviser og 

dels for at blive klogere på, hvad mere vi kan opnå med forløbet, hvis der er tre 

undervisere. Dermed bliver underviserlønningerne til dette forløb højere end til de andre 

forløb. 

Netværksdelen tilpasses i budgettet som følger: 

• Tilføjelsen af en runde indledende møder har givet ekstra rejseudgifter. 

• Til gengæld er de forventede udgifter til afholdelse af netværksmøderne foreløbig 

reduceret af, at Corona-restriktionerne sætter begrænsning på, hvor mange deltagere vi 

kan forvente at have til hvert møde, med mindre de holdes virtuelt, og om der kan 

arrangeres spisning til møderne. 
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Bilag 4: 

Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling af nye pårørende-peer-undervisere 

 

Baggrund 

Projektet har i dag tilknyttet 8 undervisere med pårørende-peer-baggrund (inklusive 

projektlederen), som står for gennemførelse af de 5 planlagte længerevarende pårørendeforløb og 

3 tilvalgskurser i Fase 2.  Yderligere en potentiel underviser er pt i følordning, dvs. at 

vedkommende forestår et af pårørendeforløbene sammen med to af de andre undervisere, men 

med begrænset ansvar, med henblik på at erhverve kompetencerne til at blive fuldgyldig 

underviser. 

De hidtidige forudsætninger for at blive ansat som underviser i projektet er: 

• at man selv er pårørende 

• at man er eller har været frivillig i en af organisationerne 

• har gennemført det uddannelsesforløb for peer-undervisere, som SIND tidligere har 

forestået eller et tilsvarende forløb og/eller at man har været føl på mindst ét 

pårørendeforløb, enten i projektet eller tilsvarende andetsteds.  

Udfordring: For lille undervisermiljø giver begrænsninger og sårbarhed 

Flere af underviserne står for to forløb komprimeret over en relativ kort periode i projektet – og 

de fleste af underviserne er også peer-undervisere på de nyudviklede pårørende-kurser under 

Skolen for Recovery, som laves i partnerskab med SIND og Bedre Psykiatri.  

Da vi også ønsker at inddrage undervisernes kompetencer i projektets nye netværkssamarbejder 

med to psykiatriske centre og seks kommuner, betyder det, at den nuværende begrænsede 

gruppe undervisere har travlt og at gennemførelsen af pårørendeforløbene og de supplerende 

kurser bliver sårbare: Bliver en underviser syg eller på anden vis forhindret i at undervise, risikerer 

forløbene at blive udsat, fordi vi ikke kan finde en anden underviser, der kan træde til. 

Løsning: Etablering af uddannelsesforløb for pårørende-peer-undervisere i Fase 3 

For at sikre et større og mindre sårbart undervisermiljø, så flere pårørende kan få glæde af de 

udviklede pårørendeforløb og supplerende kurser, søger vi i Fase 3 om støtte til at udvikle, teste 

og gennemføre et uddannelsesforløb for nye pårørende-peer-undervisere. 
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Uddannelsens nærmere opbygning og indhold vil bygge på SINDs erfaringer med tidligere peer-

uddannelsesforløb, erfaringerne fra Skolen for Recovery og andre peer-uddannelser og blive 

udviklet i samarbejde med de nuværende undervisere. 

Kriterierne for at indgå i uddannelsesforløbet 

Følgende kriterier vil blive lagt til grund for rekrutteringen af nye deltagere til 

uddannelsesforløbet: 

1) At være pårørende og at være reflekteret og åben om sit eget pårørendevilkår er helt 

afgørende, idet det udgør kernen i de udviklede pårørendeforløb, at deltagerne bliver 

mødt, rummet og forstået af ligemænd, der selv har arbejdet med de samme problemer og 

har lært at mestre sin situation. Undervisere med egen pårørendebaggrund har værdifuld 

viden og erfaring at dele om mestring af pårørendevilkåret. Den levede erfaring omsættes 

og nyttiggøres til fremme af andres læring. 

 

2) At have erfaring som frivillig i en af de pårørendes foreninger giver indsigt og ballast til at 

arbejde med pårørende og adressere et bredt udsnit af de erfaringer, pårørende oplever i 

relation til deres nærtstående. Det kan være følsomt at anvende i praksis: Skal det 

italesættes? Hvilke erfaringer har man gjort sig? Også her er det at være eller at have 

været engageret i frivilligt arbejde et godt udgangspunkt. 

Uddannelsens overordnede indhold 

I foråret 2021 udvikles fire moduler, som tilsammen udgør uddannelsesforløbet. Her bygges der 

videre på de nuværende underviseres erfaringer, kompetencer og pædagogiske og didaktiske 

overvejelser. 

Uddannelsen skal gøre undervisere i stand til at formidle viden om 

• hvordan man som pårørende støtter sin nærtståendes recovery-proces, det vil sige er en 

ressource for patienten i et behandlingspsykiatrisk perspektiv. 

• hvordan man som pårørende kender sine vilkår og rettigheder: at have en egen ret som 

menneske til at blive vist hensyn, modtage nødvendig støtte, blive inddraget, modtage 

information og blive anerkendt og påskønnet for indsatsen for den nærtstående.  

• hvordan man som pårørende kan mestre sin situation, så relationen til ens nærtstående 

kan bygges på gensidig respekt og forståelse for hinandens værdier, grænser, følelser og 

behov og derved skabe et godt liv for såvel en selv som ens nærtstående, baseret på håb, 

selvbestemmelse og muligheder 

Kendskab til rammerne i regionen og kommunerne 
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Uddannelsen formidler kendskab til de rammer for den enkelte pårørende og for den pårørendes 

støtte til den nærtståendes personlige recovery-proces, som udgøres af strukturer, procedurer, 

regler, lovgivning og praksis i behandlingspsykiatrien og de kommunale indsatser. Der vil således 

være undervisning i systemernes gældende funktionsmåde, begrebsverden, sprogbrug og 

retningslinjer for kontakt med og støtte til personer med psykisk lidelse og sårbarhed og deres 

pårørende. 

Inddragelse af viden fra projektets netværksdel 

Den viden, der indsamles gennem projektets netværkssamarbejde med psykiatriske centre og 

kommuner om tilbud til pårørende og det tværsektorielle samarbejde om overgangene i 

psykiatrien skal indgå i uddannelsen – og de relevante regionale og kommunale fagpersoner, vi får 

kontakt med gennem netværksdannelsen, vil også kunne indgå i undervisningen af de nye 

pårørende-peer-undervisere. 

Fortalervirksomhed som kompetence 

Uddannelsen vil også have fokus på, hvordan man formidler viden om pårørende, deres situation 

og samspillet mellem pårørende og deres nærtstående. Pårørende-peer-underviseren bliver 

således sat i stand til selv af kunne udføre fortalervirksomhed – og lære andre at gøre det samme - 

baseret på fortællingen om, hvad det vil sige at være pårørende til personer med psykisk lidelse og 

psykisk sårbarhed, hvad fællesnævnerne er til pårørende på andre sygdomsområder og hvad der 

er unikt i pårørendevilkåret, når det drejer sig om psykisk sygdom. 

Undervisning af ikke-pårørende, herunder kommunale og regionale ansatte 

Uddannelse skal klæde underviserne på til at formidle viden om pårørende til ikke-pårørende, 

f.eks. fagprofessionelle i psykiatrien og i kommunerne. Omfanget heraf vil potentielt kunne være 

ganske betragteligt. 

Betydningen af foreningernes frivillige arbejde 

Endelig skal uddannelsen understøtte undervisernes viden om og evne til formidle viden til andre 

om foreningernes virke og frivilligindsatsen. Den skal gøre underviserne i stand til at formidle til de 

pårørende, de møder i deres undervisning, hvordan pårørende er organiseret og hvordan man 

som frivillig i en pårørendeforening både kan modtage støtte og give støtte til andre ligestillede 

samtidig. 

Uddannelsens forankring i foreningerne 

Ud over at være relevant for de deltagende nye pårørende-peer-undervisere skal uddannelsen 

have et bredere sigte om forankring i foreningerne. Den skal vise, at det er muligt for foreningerne 
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at gå nye veje og indhøste ny viden, der gør foreningernes langvarige indsatser for pårørende og 

deres nærtstående endnu mere relevante. Den skal vise, at gensidig forståelse mellem aktørerne 

på tværs af psykiatriens sektorer er afgørende for, hvilke vilkår der møder de psykisk syge og deres 

pårørende.  

For at fremme dette skal de tre deltagende foreningers egne lokalafdelinger involveres i 

udviklingen af uddannelsen. De kan bidrage med deres konkrete viden om lokale pårørendes 

behov og om, hvilke tilbud der opleves som nyttige. De er også væsentlige i forhold til at formidle 

viden om uddannelsen til deres frivillige og pege på kandidater, de finder velegnede til 

uddannelsen.  

I det omfang, lokalafdelinger ønsker selv at udbyde de udviklede pårørendeforløb og supplerende 

kurser, vil deltage som føl i disse forløb også kunne indgå i uddannelse af pårørende-peer-

undervisere, der er forankret i lokalafdelingen. Således vil erfarne pårørende-peer-undervisere 

kunne arbejde sammen med et uddannelsesføl og andre repræsentanter fra lokalforeningen om at 

planlægge og gennemføre et pårørendeforløb, så det tilpasses de lokale behov og ønsker.  

 



Bilag 5: Deltagere i netværkssamarbejdet 
 

 

ENHED TITEL NAVN 

Psykiatrisk Center 
Nordsjælland 

Udviklingschef Gitte Busch Pedersen 

 Specialfaglig 
udviklingskonsulent  

Mie Albrektsen 

Helsingør Kommune Centerchef, 
Center for Særlig Social 
Indsats 

Pernille Madsen 

 Leder for Visitation og Indsats 
i Center for Særlig Social 
Indsats 

Anne Kyung Nielsen  
 

Hillerød Kommune Sektionsleder Center for 
Udvikling og Støtte og 
Socialfaglig Enhed   

Tina Lyhne, Sektionsleder  

 Afdelingsleder for 
Socialpsykiatrien 

Thomas Bentzen 

 Specialkonsulent, Borger- og 
Socialservice 
 

Simon Juel Pedersen 

Frederikssund Kommune Direktør, Velfærd, 
arbejdsmarked og Sundhed 

Helle Hagemann Olsen 

 Leder af Staben Søren Kvistgaard Rasmussen 

Rudersdal Kommune Centerchef 
Social og Sundhed 

Lene Lilja Petersen 

 Frivilligkoordinator Rikke Thomsen 

Psykiatrisk Center København Udviklingschef Pia Døssing 

 Pårørendementor Birgitte Janischefska 

Københavns Kommune Centerchef Alberte Bryld Burgaard (afløser 
afventes) 

 Specialkonsulent Helle Stage Eskildsen 

Frederiksberg Kommune Socialchef Flemming Nielsen 

 Faglig konsulent Nadja Hjort Heidemann 
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Tidsplan for Pårørendesamarbejde og -støtte til fremme af en mere sammenhængende psykiatri, Fase 3, 2021

jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec
1. Aktiviteter overført fra Fase 2
1.1.  2 x Netværksmøde nr. 3
1.2.  2 x Tilvalgskursus Det gode møde med kommunen
1.3 . Læringsevent for Fællesrådet
1.4.  Læringsevent for projektets parter

2. Pårørendeforløb og tilvalgskurser
2.1.  Evaluering af forløb/kurser fra Fase 2
2.2.  Indholdskonsolidering forløb/kurser Fase 3
2.3. Pårørende-gruppeforløb 1-3 (8 uger)
2.4.  Pårørende-gruppeforløb 4-6 (8 uger)
2.5.  Tilvalgskurser 1-3 (2 uger)
2.6. Tilvalgskurser 4-6 (2 uger)
2.7.  Underviser-supervision
2.8. Kompetenceudvikling for undervisere

3. Netværksdannelse centre, kommuner og foreninger
3.1.  2 x 2 samlende netværksmøder (nr. 4 og 5)
3.2.  Møder i 5 arbejdsgrupper

4. Uddannelse af nye pårørende-peer-undervisere
4.1.  Udviklings-workshop med nuværende undervisere
4.2.  3 udviklings-workshops med foreningerne
4.3.  4 arbejdsgrupper til udarbejdelse af modul 1-4
4.4 . Rekruttering og visitering af deltagere til uddannelsen
4.5.  2 x uddannelsesforløb modul 1-4 gennemføres

5. Ledelse og evaluering
5.1. Styregruppemøder
5.2. Statusmøder med regions- og lokalforeningerne
5.3 . Evaluering af Fase 2 med parterne og styregruppen
5.4.  Midtvejsevaluering af Fase 3
5.5. Beslutning om ansøgning af Fase 4
5.6 . Evaluering af Fase 3 med parterne og styregruppen
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