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Hej Anne
I min egenskab som formand for Bedre Psykiatri’s lokalforening Rødovre/Glostrup kunne jeg ønske, at der blev rettet mere fokus og en øget indsats
og hjælp til børn, unge og voksne med psykiske udfordringer/diagnoser og deres forældre og andre pårørende i Rødovre kommune, herunder at der
arbejdes på at få etableret en Akuthjælp, herunder at alle kan finde vej til støtte og hjælp via Rødovre kommunes hjemmeside.
I Bedre Psykiatris store undersøgelse af socialpsykiatrien i Danmark, er akuthjælp et af de mest efterspurgte tilbud. Mennesker med psykisk
sygdom og deres pårørende har i den forbindelse brug for én at ringe til, når det brænder på og har brug for en eller anden form for hjælp. Det
ser imidlertid sløjt ud med Akut hjælp i landets kommuner fortæller landsforeningen Bedre Psykiatri. I 72 kommuner har man ikke engang en
telefon, man kan ringe til, når krisen rammer udenfor normal åbningstid, herunder Rødovre kommune. De øvrige kommuner har en eller anden
form for tilbud – af meget forskellig karakter.
I den hidtil største undersøgelse som blev iværksat af Bedre Psykiatri fortæller 4.750 syge og pårørende om, hvordan de oplever hjælpen fra
kommunen. Undersøgelsen tegner et nedslående billede af kommunernes indsats for at hjælpe mennesker med psykisk sygdom.
Mere end 70% på landsplan oplever kommunens hjælp til mennesker med psykisk sygdom, som dårlig eller virkelig dårlig. Kun 21% oplever, at
hjælpen er god. Og for hjælpen til pårørende ser det endnu værre ud, der mener kun 7% at hjælpen er god.
Til de samme spørgsmål hos borgere i Rødovre svarer 76% : Dårlig eller virkelig dårlig, 17% svarer: God eller virkelig god og 7% svarer: Ved
ikke
De adspurgte efterlyser blandt andet: Bedre akuttilbud til syge, Bedre sammenhæng og koordination, Bedre bostøtte og Bedre hjælp til
uddannelse og arbejde.
Og til pårørende med psykisk sygdom efterspørges: Pårørendevejleder, Psykologhjælp, Undervisning i sygdomme og Mentorhjælp.
Bedre Psykiatri er Danmark største medlemsforening på psykiatriområdet, med mere end 60 lokalafdelinger. Vi tilbyder foredrag, forældre- og
pårørendegrupper lokalt i Rødovre og Glostrup, men kan og skal selvfølgelig ikke med vores begrænsede frivillige ressourcer dække det
behov, som borgere i Rødovre har brug for.
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