Titel: Sammenhæng i psykiatrien – en analyse af væsentlige faktorer for styrkelse af sammenhæng i
indsatser for borgere med psykiske lidelser.
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Baggrund: Psykiatriudvalget udgav i 2013 rapporten En moderne, åben og inkluderende indsats for
mennesker med psykiske lidelser. I denne rapport blev en mangel på sammenhæng og koordination i
indsatsen for mennesker med psykiske lidelser fremhævet som en central udfordring på psykiatriområdet.
Analysen som dette abstract omhandler, tager udgangspunkt i denne udfordring, og har til formål at belyse,
hvilke forhold der overordnet set kan medvirke til at styrke sammenhængen mellem særligt tværsektorielle
indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Dette gøres med udgangspunkt i 16 udvalgte projekter
(overvejende satspuljeprojekter med gennemførelse i perioden 2009-2019), med fokus på sammenhæng i
indsatser for borgere med psykiske lidelser. Projekterne er således alle igangsat efter kommunalreformens
vedtægt i 2007, der forpligter regioner og kommuner til at samarbejde om indsatser på og omkring
sundhedsområdet.
Målgruppe: Undersøgelsens overordnede målgruppe er borgere med tilknytning til psykiatrien, men i nogle
projekter har der været et særligt fokus på børn og unge og dobbeltbelastede, da udfordringen med at skabe
sammenhængende indsatser for disse grupper opleves som særligt fremtrædende.
Metode: Analysen bygger på en systematisk gennemgang af evalueringer og rapporter udarbejdet i
forbindelse med de førnævnte projekter. I dokumentanalysen er materialet (med et estimeret omfang på
omkring 1000 sider) kodet i det kvalitative databehandlingsprogram Nvivo, med udgangspunkt i faktorer
identificeret i materialet, med relevans for sammenhæng i indsatser. Disse faktorer er samarbejde,
organisering, kommunikation, faglighed og kompetence, implementering og medarbejdertrivsel. Analysen
har herudover et særligt fokus på forståelser af sammenhæng og borgernes egne oplevelser af indsatsen, som
det fremgår af det analyserede materiale.
I tilfælde af, at projektmaterialet har været utilstrækkeligt som analytisk grundlag, er supplerende interviews
foretaget med relevante aktører med tilknytning til specifikke projekter. Herudover har analysen været i
eksperthøring hos et panel bestående af en række prominente aktører med ekspertise i forskellige aspekter af
psykiatrien.
Konklusioner: Analysens endelige konklusioner vil ikke blive præsenteret i dette abstract, da denne endnu
ikke er færdiggjort. Undersøgelsen som denne analyse er del af afsluttes ultimo december 2016, og
udmunder i en rapport til Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Analysens resultater
vil derfor kunne præsenteres på konferencen.
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