
Socialpsykiatri 

10 dages forespørgsel vedr. psykiatri i Aarhus kommune 

 
Undersøgelsen "bredere børnefællesskaber" viste, at der er brug for prioritering af området 
for børn i mistrivsel. Se fx: https://aarhus.lokalavisen.dk/samfund/ECE13681306/tredobling-
af-skoleboern-der-mistrives-i-skolen-i-aarhus-kommune-det-er-meget-alvorligt/ 
 
På samme måde søges afklares på baggrund af den stigende mistrivsel blandt unge, og den 
tragiske hændelse i Fields, om der er viden om, om de unge/voksne i mistrivsel og/eller med 
tilknytning til psykiatrien får den tilstrækkelige hjælp i Aarhus 
 
Er der lavet undersøgelser i samarbejde mellem behandlingspsykiatrien i region Midtjylland 
og socialpsykiatrien i Århus kommune med henblik på at vurdere det samlede tilbud til hhv 
børn/unge/voksne ramt af psykisk sygdom/mistrivsel?  
 
Hvis ja 

1. Er det så udarbejdet med inddragelse af pårørende, brugere, medarbejdere og 
ledelse? 

2. Er undersøgelsens design udformet med inddragelse af fagfolk? 
3. Er der lavet en vurdering af samarbejdet mellem de praktiserende læger, region og 

kommunen?  
 
- har undersøgelsen vist: 
 
1. Om de unge og voksne i dag får tilstrækkeligt hjælp?  
 Fx Står bevillingen mål med støttebehovet? 
2. Et overblik over, hvilken samlet hjælp de unge og voksne i mistrivsel tilbydes - også uden 
for kommunen? 
3. En vurdering af, hvordan samarbejdet mellem borger, myndighed og udfører fungerer? 
4. Hvor og hvordan samarbejdet mellem region og kommune kan optimeres? 
 
Hvis nej, 
 
Kunne en sådan undersøgelse så udarbejdes med følgende krav: 

- Kunne undersøgelsens design udformes i samarbejde med fagfolk? 
- Kunne undersøgelsen forholde sig til sundhedsaftalen? 

 
Og kunne følgende processuelle krav stilles:  
- Gennemsigtighed ift hvem, der interviewes (det manglede konkret i “Bredere 
børnefællesskaber”) 
- Ansættelsesmæssig sikkerhed for medarbejder, der udtaler sig (således at alle problemer 
kommer frem) 
- Analyse af udfordringerne (som i “Bredere børnefællesskaber”) 
- Præsentation af løsninger til høring (som i “Bredere børnefællesskaber”) 



- Afdækning af samarbejde med regionen 
 
Supplerende spørgsmål: 

1. Hvor mange bliver sendt hjem efter en henvisning uden tilstrækkeligt tilbud eller med 
henvisning til, at det er patientens habituelle tilstand?  

2. Hvor ofte sker der på denne baggrund genindlæggelse?/ny henvisning eller 
henvendelse? 

3. Hvad sker der efter en person har fået udredning eller udskrivning? 
4. Hvor mange bliver afvist i psykiatrien i Aarhus både kommunalt og regionalt? - og 

hvad sker der herefter - hvilket ansvar har henholdsvis kommunen og regionen? 
5. Hvor lang ventetid er der på hjælp til unge og voksne i mistrivsel eller tilknytning til 

psykiatrien? 
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