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Et netværk for pårørende til hjemmeboende psykisk sårbare unge har stor 
succes. Tilbuddet høster ros fra både eksperter, forældre og de unge, der 
gerne vil have det mere udbredt. 
Det socialpsykiatriske opholdssted for unge Holmstrupgård i Brabrand får for 
tiden stor opmærksomhed. Her har man nemlig udviklet et specielt netværk for 
pårørende til hjemmeboende psykisk sårbare unge.  
 
Forældre fra hele Region Midtjylland får foruden muligheden for at møde 
andre, der også kæmper med et barn med en psykiatrisk diagnose, og for at 
udveksle erfaringer og tanker også råd og vejledning om, hvordan de skal 
tackle deres børns sygdom.  
 
Holmstrupgård oplever en stigende efterspørgsel efter at komme med i 
netværket, som især får stor ros fra forældrene, men også fra eksperter på 
området og de unge selv.  
 
Det hjælper på magtesløsheden og det burde være et naturligt, officielt tilbud i 
kølvandet på en diagnose. Sådan lyder nogle af tilbagemeldingerne fra 
forældrene i de første Sif-netværksgrupper på Holmstrupgård i en 
spørgeskemaundersøgelse.  
 
Psykiatri  
 
Sif-netværket på Holmstrupgård  
 
Sif-netværket er finansieret af Socialstyrelsen og løber over en fireårig periode 
til og med oktober 2015. Efterfølgende er håbet, at projektet kan fortsætte på 
kommunalt niveau.  
 
Sif står for sårbar i familien.  
 
41 forældre fra Aarhus- området har indtil nu været tilknyttet en af 
Holmstrupgårds forældregrupper, men alle i Region Midtjylland har mulighed 
for at deltage.  
 
Der er kun ressourcer til at køre ét forløb ad gangen, og den næste forældregruppe  
starter i marts.  
 
Holmstrupgård har i mange år specialiseret sig i viden om børn- og ungepsykiatrien.  
 
Et efterspurgt tiltag  
 
Alle er enige om, at der er et stort behov for netop sådan et netværk, hvor det er forældrene selv, der er i fokus.  
 
Mange har manglet et forum, hvor de kan finde gensidig inspiration, rådgivning og undervisning, der kan være med 
til at erstatte deres oplevelse af skyld, ensomhed og afmagt med samhørighed, energi og optimisme i forhold til at 
have et barn med psykiske problemer, siger projektleder i Sif-netværket Lise Lotte Helm.  
 
For det går hårdt ud over hele familien, når et medlem bliver ramt af en psykisk sygdom. Undersøgelser fra 
Landsforeningen Sind viser, at 50-60 pct. af forældre, der har et barn med en psykiatrisk diagnose, også selv ender 
med at få en psykiatrisk diagnose. Derudover må mange i perioder forlade arbejdsmarkedet for at være hjemme 
med deres barn.  
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Forældrene er i den grad på overarbejde, og det er en enorm stressbelastning at have et barn med 
en psykiatrisk diagnose. Formålet med Sif er derfor at støtte forældrene, men også at sikre, at de unge kommer 
bedre og hurtigere igennem deres sygdomsforløb, understreger Lise Lotte Helm.  
 
Forældrene i Sif-netværket er samlet i grupper, hvor børnene har nogenlunde sammenfaldende problemstillinger, 
og er igennem et organiseret forløb på 10 gange, hvor de mødes med forskellige fagpersoner fra Holmstrupgård, 
der kan klæde dem på med alt fra kommunal hjælp til at forstå deres børns sygdom. Herefter har forældrene 
mulighed for selv at mødes og gøre brug af Holmstrupgårds faciliteter.  
 
Idet vi er et ungdomshjem, der igennem mange år har samlet en specialviden inden for ungdomspsykiatri, har vi en 
vifte af medarbejdere, vi kan trække ind som støtte. Vi kan bl.a. tilbyde psykiatere, psykologer, skolevejledere og 
socialrådgivere, siger Lise Lotte Helm.  
 
Rustet til ansvaret  
 
Allan Hvolby, der er afdelingslæge og formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at et tiltag som 
netop Sif-netværket er med til at lette de sårbare unges liv og sygdomsforløb. Ofte får forældrene et stort ansvar i 
behandlingen af de unge, og det er derfor vigtigt, at de er rustet til opgaven.  
 
Det er en utrolig god ting, at forældrene mødes og udveksler erfaringer, så de oplever, at de ikke er alene. Netop 
kombinationen med fagfolk, som kan give råd og vejledning, gør Sif-netværket til et rigtig godt tiltag, siger han.  
 
Både Holmstrupgård og Socialstyrelsen håber, at konceptet med forældregrupper og vejledning kan forankres i 
kommunalt regi.  
 
Også ifølge Allan Hvolby vil det være en god idé, hvis kommunerne påtager sig opgaven fremover. Der er nemlig et 
stort behov for at sætte fokus på forældrene til psykisk syge børn og unge, men på grund af manglende ressourcer 
i psykiatrien bliver det nedprioriteret.  
 
Det kunne være fint, hvis det kunne blive kommunerne, der påtog sig opgaven i samarbejde med psykiatrien i 
forhold til den faglige sparring. For vi ved, at det er meget efterspurgt og noget, som forældrene er rigtig glade for, 
siger han.  
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