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Dialogen i fremtidens psykiatri

I Det Sociale Netværk af 2009 lægger vi vægt på, at du ikke er din diagnose. Din diagnose er 
blot en overfrakke, som du har på, og som i en periode måske kan skærme dig. Og vigtigst af 
alt, så siger vi, at det er så uendeligt vigtigt at se ind bag denne overfrakke og se dig, eller med 
andre ord: mennesket – og ikke kun din sygdom. 

I forlængelse heraf er det naturligt at slå fast, at psykiske problemer – og deres løsninger – ikke 
kun er et individproblem. Psykiske og sociale problemer bor ikke i det enkelte menneske. De 
bliver bl.a. skabt i mødet mellem det enkelte menneske og de omgivelser, som det er en del af. 
Derfor er det også helt naturligt, at vi i behandlingen af psykiske lidelser inddrager netværket, 
og at dialogen bliver set som et afgørende element i behandlingsindsatsen. Såvel den enkelte 
sårbare som dennes omgivelser er vigtige kilder til at forstå problemerne, deres omfang, samt 
hvad der skal til for at komme på fode igen. En sådan relations- og netværksbaseret tilgang 
styrker endvidere de involveredes autonomi og gør dem handlekraftige i egen tilværelse. 

Det er baggrunden for, at vi til Psykiatritopmøde 2012 har valgt at sætte fokus på dialogen samt 
netværks- og relationsarbejdet i fremtidens psykiatri. Vi håber dermed at kunne inspirere både 
medarbejdere, politikere, pårørende og psykisk sårbare, samt ikke mindst regeringens psykia-
triudvalg, som også deltager på topmødet.

Foreningerne i Det Sociale Netværk af 2009 er enige om i fællesskab at arbejde for dialogen i 
fremtidens psykiatri med fokus på de følgende temaer.
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Selvbestemmelse og selvstændighed. Brugerinvolvering, myndiggørelse og mindst mulig indgriben er almin-
deligt værdsatte principper i det postmoderne samfund, og de skal også gælde i psykiatrien. Det er den enkelte, 
der er ramt af psykisk sygdom, som er hovedpersonen. I forlængelse heraf er det naturligt, at samtaler altid 
foregår med og ikke om den psykisk sårbare. Samtidig bliver en af medarbejdernes vigtigste opgaver at stille 
spørgsmålene snarere end at give svarene. Fokus i behandlingen skal være at støtte den psykisk sårbare til at 
kunne genvinde og bruge egne kompetencer til at få et godt og meningsfyldt liv. 

Individuelt tilrettelagt, fleksibel indsats. En hurtig indsats er helt afgørende, når det drejer sig om psykisk 
sårbarhed. Vi ved, at jo hurtigere hjælpen sættes ind, des nemmere vej er der til recovery. Der er dog ikke 
blot behov for, at indsatsen hurtigt igangsættes, der skal også være en respekt for, at behandlingen kan være 
tidskrævende, og at der er behov for en fleksibelt indrettet indsats, der tager hensyn til det enkelte menneskes 
behov. Det er afgørende, at en væsentlig del af indsatsen rettet mod den psykisk sårbare foregår i nærmiljøet. 

Dialogen i centrum – med hele netværket. Dialog er en afgørende forudsætning for et godt behandlingsre-
sultat. Det viser undersøgelser fra såvel psykiatrien som somatikken. Når det drejer sig om psykiske problemer, 
er såvel den enkelte sårbare som dennes omgivelser vigtige kilder til at forstå problemerne, deres omfang, og 
hvad der skal til for at komme på fode igen. Derfor skal netværket inddrages aktivt i behandlingen – i overens-
stemmelse og med respekt for den enkeltes ønsker. 

Åben Dialog skal tilbydes i hele landet. Frit valg er et princip, der hyldes i det danske velfærdssamfund, men 
når det kommer til psykiatrisk behandling, er der ikke muligheder for at vælge selv. Det bør ændres, så det eks-
empelvis er muligt at vælge behandlingstilgangen Åben Dialog, som et af flere tilbud. Åben Dialog bør tilbydes 
alle steder i Danmark – på lige fod med andre behandlingstilbud.

Mere samarbejde. Psykiatrien er en del af et sundhedsvæsen, der præges af tiltagende specialisering. Be-
handlingen af psykiske lidelser kræver inddragelse af ekspertviden, men samtidig står det klart, at der er brug 
for meget andet end ekspertviden, når det drejer sig om at behandle en psykisk lidelse. Hvis det kun bliver 
betragtet som en ekspertopgave, der kræver videst mulig specialisering, er der en risiko for, at det øger passivi-
teten og inkompetencen hos den psykisk sårbare og dennes netværk. Der er brug for at sætte tværfagligheden 
i centrum. Der er brug for et bedre og bredere fokus på teamwork, fælles uddannelse, udvikling og træning af 
ressourcepersonerne omkring den enkelte.

Forskning - ikke kun evaluering. Der er behov for flere økonomiske midler til forskning i psykiatrien frem for 
de mange evalueringer. Der er blandt andet behov for en nærmere udforskning og dokumentation af mulig-
hederne og fordelene ved at benytte recovery og dialogbaserede tilgange i behandlingen. Desuden er der et 
generelt behov for forskning om den tværfaglige indsats samt i processen at komme sig over en psykisk lidelse.

Dialogen skal tænkes ind i systemerne. Silotænkningen fylder stadig meget i systemerne, selvom der i 
stigende grad er fokus på muligheden for at fremme samarbejdet mellem eksempelvis kommunerne og region-
erne. Principperne i Åben Dialog bør overføres på samarbejdet mellem den kommunale og regionale indsats, 
så borgerne ikke bliver tabt mellem systemerne. 

* * *
Åbne samtaler modvirker professionaliseringen af problemer i folks almindelige liv. Tilgangen styrker de in-
volveredes autonomi og gør dem handlekraftige i egen tilværelse, og samtidig kan den modvirke den sociale 
udstødning, som mennesker med en psykisk sygdom alt for ofte oplever.

Dette er vores fælles erklæring: København, den 6. oktober 2012.
Poul Nyrup Rasmussen, Palle Simonsen samt organisationerne bag Det Sociale Netværk af 2009: ADHD-
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værende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), 
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om spiseforstyrrelser, SIND.


