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delse. Hvorfor har mennesker med en sindslidelse og/el-
ler misbrug pårørende, når andre har et netværk? Derfor 
er dette en netværkspolitik – og ikke en pårørendepoli-
tik. 

Med netværkspolitikken synliggøres ønsket om at ind-
drage borgerens netværk – både i forhold til den enkelte 
borger og på et mere generelt og overordnet niveau. 
Samarbejdet med netværket sker med respekt for tavs-
hedspligten og i en dialog præget af gensidighed, åben-
hed og tillid. 
 

Birgit Holm
Leder af Social- og Psykiatriafdelingen

Indledning

De fleste af de borgere, som har kontakt med Social- 
& Psykiatriens medarbejdere, har et netværk. Det kan 
bestå af familiemedlemmer, venner, naboer, studiekam-
merater eller kollegaer. Nogle har mange i deres net-
værk, andre har få. Netværk kan ændre sig over tid. 
Der kan komme nye til, og andre kan glide ud.

Netværkspolitikkens grundværdi er, at mennesket af na-
tur er et socialt væsen, der ønsker fællesskab, og at net-
værk derfor er en vigtig ressource for den enkelte. Det 
betyder, at samarbejdet med netværket bliver værdifuldt 
både for borgeren, for netværket og for medarbejderne. 
Kendskab til hinanden øger trygheden og tilliden og gør 
det lettere at tackle svære situationer. 

Netværkspolitikken udspringer af Psykiatriplanen for 
2008-2013 og de værdier, der ligger heri. Netværks-
politikken er udarbejdet i maj 2009 på baggrund af en 
temadag, hvor borgere, borgernes netværk, medarbej-
dere, bruger- og pårørendeorganisationer og andre in-
teresserede var inviteret.  

På temadagen understregede flere af deltagerne sprogets 
betydning for opfattelsen af mennesker med en sindsli-
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Værdier
Det enkelte menneske er i centrum, opgaverne 
løses i samarbejde, alle har noget at bidrage med 
og tilgængelighed handler om at nedbryde bar-
rierer.
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Netværkspolitikkens principper

•   Den enkelte borger vælger hvilke netværkspersoner, 
han eller hun ønsker at inddrage og i hvilket omfang. 

•  Borgeren udfordres, hvis han eller hun ikke ønsker at 
have kontakt til sit netværk.

•  Børn er også en del af netværket. De har særlige behov, 
som kræver særlig opmærksomhed.

•  I de perioder, hvor borgeren har det godt, bliver der 
indgået klare aftaler om samarbejde og inddragelse af 
borgerens netværk.

•  Tavshedspligten er ingen hindring for at samtale, at 
anerkende og lytte – og for at rådgive borgerens net-
værk på et generelt niveau.

•  Netværket bliver tilbudt information og viden og bliver 
gjort opmærksom på, hvor yderligere viden kan findes.  

•  I alle tilbud kan borgernes netværk komme til orde og 
give deres mening til kende. 

•  Borgernes netværk bliver inddraget i den fortsatte ud-
vikling af socialpsykiatrien gennem et tværgående 
borger- og netværksråd.

Citater fra deltagere i temadagen 16. maj 2009

„Vi ønsker at diskutere, hvem er brugerens netværk 
i stedet for brugerens pårørende“. 
„Det er vigtigt at blive ”grebet”, når ens kære bliver 
syg“.
„Tavhedspligten skal ikke forhindre os i at snakke 
sammen“. 
„Lav en nødplan i gode tider – en kontrakt hvor der 
står hvem der skal gøre hvad – f.eks. under indlæg-
gelse“. 
„Uden netværk er man alene“.

SOCIALOMRÅDET



4 VOKSEN

Vejle Kom
m

une, Kom
m

unikation 2011

Kontakt
Socialområdet
Vejle Kommune
www.social.vejle.dk
www.socialogpsykiatri.vejle.dk
Mail: post@vejle.dk
 
Akuttelefon 76 81 91 91
Alle kan henvende sig
Åben kl. 16.00-7.00 på hverdage
og i weekenden åben hele døgnet

„Et Vejle med plads til alle“


