


Når korthuset vælter
 
Når psykisk sårbare beboere i almene boligaf-
delinger har behov for ekstra hjælp og støtte 
finder ejendomsfunktionærer, ejendomskontor-
er, beboere og kommunale medarbejdere ofte en 
løsning i fællesskab. I ca. 20 pct. af tilfældene 
eskalerer situationen. Det har store menneske-
lige konsekvenser og koster unødige 
ressourcer. 

En udfordring er blandt andet at kommunale 
medarbejdere er gået hjem efter klokken 16. Det 
gør konflikter, der opstår i aften- og natte-
timerne svære at håndtere. En anden udfor-
dring er, at beboernes problemer måske ikke 
altid er akutte nok til at tilkalde Psykiatrisk 
Udrykningstjeneste, men samtidig er presser-
ende i en grad, som gør det problematisk at 
vente. Endelig er det en udfordring, at den psy-
kisk sårbares praktiserende læge alt for ofte 
ikke har de nødvendige kompetencer til at agere 
i de akutte og tilspidsede situationer.

Vi ønsker:

Politisk bevågenhed på emnet og en ramme for 
konstruktiv dialog på tværs af sektorer om, 
hvordan disse udfordringer kan løftes. 

Vi mener, der er brug for:

Et psykiatrisk hjælpehold, der udfører terapeu-
tisk førstehjælp og opstart af medicin i hjem-
met. Et psykiatrisk hjælpehold er:
 et tilbud med kvalificeret og 
          specifik viden omkring psykisk sårbarhed
 et hold der møder borgeren i hjemmet
 en mellemstation
 mindre intervenerende
 en forebyggelse af akutte indlæggelser
 et sted hvor alle bekymrede kan 
          henvende sig uden henvisning
 et her og nu tilbud åbent 24-7
 en aflastning af praktiserende læge,      
          der ikke har de specifikke kvalifikationer 
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Når korthuset vælter
Det hamrer på rørene og der er gentagne råb fra lejligheden ovenover. Sådan har det stået på de sidste 
par dage. Naboen har været oppe og banke på, men det har ikke hjulpet. Ejendomsfunktionæren har 
heller ikke haft held med at tage kontakt, og det samme er tilfældet med kommunen. Naboen er bekymret, 
for han ved, at overboen er maniodepressiv og måske kan være på vej ind i en dårlig periode. Hvordan 

kan vi hjælpe overboen før psykosen sætter ind og nabokonflikten eskalerer?







Hvem har ansvaret?
Jeg har normalt en god relation til min nabo. Vi går tur sammen hver morgen, fordi vi begge har 
hunde, der skal luftes. I sidste uge blev min nabo udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Han har ikke 
været med på vores daglige ture siden, og jeg er bekymret. Ejendomsfunktionæren forsøger at 
komme i kontakt med ham, men han svarer ikke. Vi kontakter kommunen, og det viser sig, at de 

slet ikke er klar over, at han er udskrevet.

Hvem har ansvaret?
 
Boligafdelingerne tager et stort ansvar for 
beboernes trivsel. Mange steder er der iværk-
sat forskellige boligsociale tilbud for at støtte op 
om beboernes trivsel. Det sker, fordi der er et 
stort ønske om at skabe et godt boligmiljø for 
samtlige beboere i afdelingerne. Men langt fra 
alle boligafdelinger har boligsociale indsatser 
eller har behov herfor. Til gengæld oplever 
næsten alle boligafdelinger af og til problemer 
med psykisk sårbare beboere.

På trods af gode intentioner, kan psykisk sår-
bare beboere være svære at hjælpe. Én udfor-
dring er, at det kan være svært at se, hvad 
boligselskabet kan gøre, og hvornår det bliver en 
sag for kommunen eller regionen. Der er  
desuden mange forskellige instanser og tilbud 
tilgængelige for den psykisk sårbare, og mange 
gange er kommunikationen på tværs af sektor-
er (boligselskaber, kommunale forvaltninger og 
distriktspsykiatri) langsommelig, begrænset 
eller ikke eksisterende.

Vi ønsker:

Politisk handling og vilje til at skabe et bedre 
samarbejde på tværs af sektorer.  

Vi mener, der er brug for:

Et skærpet blik på arbejdsgange og udvikling 
af en samarbejdsmodel, der skaber stærkere 
kommunikationsveje på tværs af sektorer. Ved:

Etablering af arbejdsgruppe med repræsen-
tanter fra kommuner, regioner, boligsel-
skaber og læger til udarbejdelse af en 
samarbejdsmodel

Procedure for udarbejdelse af samtykke-     
erklæringer til håndtering af information på 
tværs

Kommuner og regioner vil forpligte sig til at 
koordinere og dele viden med boligorganisa-
tionerne 
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Isolationsspiraler
Jeg fik anvist min lejlighed af kommunen for et halvt år siden. Den har soveværelse,  køkken og en stue. 
Jeg bor her og føler til tider, at det sagtens kan blive mit hjem. Men jeg holder mig for mig selv og bryder 
mig ikke om at møde mine naboer i opgangen. Tanken om andres dømmende og medlidende blikke 

skræmmer mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal overkomme det alene. r?

Isolationsspiraler
 
I de almene boligafdelinger bor mange forskel-
lige mennesker – også mennesker med psykisk 
sårbarhed. Mange psykisk sårbare er i risiko 
for at isolere sig i egen lejlighed. Simple ting 
som at gå ud med skrald eller ned i vaskekæl-
deren kan være en overvindelse. Det kan være 
frygten for at møde naboer, frygten for at føle 
sig forkert og anderledes.  

Det er en udfordring, når psykisk sårbare iso-
lerer sig eller bliver isoleret. Det  er med til at 
fjerne pågældende endnu længere væk fra det 
omkringliggende samfund, og det kan skabe 
bekymring blandt naboer i et opgangsfælles- 
skab. Den professionelle støtte fra kommune og 
de boligsociale tilbud opleves oftest ikke 
tilstrækkelige og bør suppleres med andre typer 
af støtte

Vi ønsker:

Politisk mod og vilje til at understøtte indsatser, 
der bygger på de psykisk sårbare borgeres 
egne erfaringer og ressourcer.

Vi mener, der er brug for:
Et nyt ressourceblik, der arbejder forebyggen-
de i overgangene til det nye hjem eller overgan-
gen mellem udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 
og hjemmet. Derfor: 
  

Inviter brugerorganisationer til udvikling af    
peer-støttemetoder, der kan skabe fælles- 
skaber mellem personer, der forbindes af 
fælles erfaringer i livet

Uddannelse af peer-støtter der knyttes til 
de enkelte boligafdelinger 

Etabler peer-støtte for psykisk sårbare så 
overgangen ved udskrivning fra psykiatrisk 
afdeling og indflytning i den almene bolig 
bliver mindre uoverskuelig for den enkelte 
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Brugernes stemme
I sidste uge smed jeg mine reklamer og aviser ud over altanen. Det skete midt i en psykose. Ejen-
domskontoret klagede over, at der lå papir på fællesarealerne, og da der også var nogle af mine naboer, 

der følte sig generet, endte det med, at der lå en formel klage i min postkasse. 

Brugernes stemme

Jeg er psykisk sårbar. Jeg bor i en almen boli-
gafdeling. Her har jeg boet i 5 år. Min tilstand 
er foranderlig, men for det meste ok, når jeg 
husker at tage min medicin. Nogle gange går 
det galt, og jeg ryger ind i en psykose. Det kan 
resultere i smadrede potteplanter, eller at jeg 
isolere mig i flere dage eller uger.  

Jeg er sædvanligvis social, men oplever i peri-
oder at andre  tager afstand fra mig.  Naboerne 
kigger mærkeligt på mig. Berøringsangsten 
oplever jeg oftest og tydeligst, når jeg  har haft 
en psykose eller i de perioder, hvor jeg  har 
været indlagt. Jeg tror,  at andres afstandsta-
gen og berøringsangst bygger på uvidenhed.
Det er frygtelig svært  at komme tilbage i mine 
daglige rutiner efter en indlæggelse. 

Jeg ønsker:
At andre behandler mig ligeværdigt.

Jeg mener, der er brug for:
Mod til dialog og oplysning omkring emnet 
psykisk sårbarhed. Vi skal alle blive bedre til 
at: 

• Give tid og slå ørene ud

• Stille spørgsmål i stedet for at 
konkludere og sanktionere

• Bedre oplysning om psykisk 
 sårbarhed – det kan hjælpe til at 
 fjerne tabu omkring psykisk sårbarhed

• Mere personlig støtte ved udskrivelse

• Vi skal forsøge at lytte og forstå – 
  på et alment menneskeligt plan 
  kræver det ikke en særlig uddannelse

• Skabe en fornuftig relation i 
   naboskabet. Nogen gange er et ’hils’ 
   nok, andre gange kan man invitere  
   på kaffe

• Viser man interesse for sine 
   omgivelser, er det lettere at tage ting
   op senere, der generer én 
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