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med i PS-ledelsens planer og visioner for 
psykiatri- og socialområdet. 

Du kan kontakte bladet på mail: 
PS-bladet@ps.rm.dk
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Psykiatri og Social i Region Midtjylland har ansvaret for behandlingspsykiatrien 
og regionens højtspecialiserede sociale dag- og døgntilbud til børn og voksne 
med betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. 

Behandlingspsykiatrien består af 12 voksenpsykiatriske afdelinger, fordelt over 
hele regionen, dog med 5 af de 12 afdelinger placeret på Århus Universitets- 
hospital, Risskov. Dertil kommer en række specialklinikker og centre. Alle afdelinger 
rummer flere sengeafsnit, distriktsteams, faglige teams, lokalpsykiatrier m.m. 

Behandlingspsykiatrien for børn og unge varetages af Børne- og Ungdoms- 
psykiatrisk Center, der har regionscentre i Risskov, Herning og Viborg.

Socialområdet består af to centre: 
Center for Voksensocial med 20 højtspecialiserede bosteder og tilbud inden for 
områderne: Socialpsykiatri, autisme, fysisk handicap og senhjerneskade samt 
psykisk udviklingshæmning, domfældte, ADHD og problemskabende adfærd.

Center for Børn, Unge og Specialrådgivning med 14 højtspecialiserede tilbud 
inden for områderne: Handicap og autisme, socialpsykiatri, specialundervisning 
og tale/høre området.  

Med PS-bladet i hånden har du mulighed for at lære hele området at kende.
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FORSIDEN: 
Afdelingsleder Minna Elkjær Ovesen og pædagog Djanik 
Gade får ofte udenlandsk besøg af fagfolk, der vil se, hvor-
dan Grankoglen arbejder med mennesker med Prader Willi 
Syndrom. Grankoglen ligger i Allingåbro på Djursland og er 
en afdeling under den voksensociale institution Granbakken.  

nr. 02 | juni 2010 | årgang 01

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag

8

16

2610

03Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2010

Tema: Kompetenceudvikling
Alle taler om det, men hvad betyder det,  
og hvorfor er det så vigtigt? 

PS har spurgt en organisationskonsulent  
og set på konkrete projekter i Psykiatri  
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Planlægning, meget faste strukturer, piktogrammer, omfatten-

de drejebøger og handleplaner. Det er hverdagen for medarbej-

derne på det specialiserede botilbud Grankoglen. Her bor otte 

mennesker med Prader Willi Syndrom (PWS), som er en medfødt 

lidelse for udviklingshæmmede med autistiske træk, der ofte også 

udvikler andre symptomer som overspisning og vækstproblemer. 

Og fordi der ikke findes mange steder som Grankoglen, kigger 

verden med på, hvad personalet udvikler af nye, forfinede metoder, 

pædagogikker og strukturer, der kan øge beboernes livskvalitet og 

sikre, at hverdagen glider så let som muligt uden konflikter Det 

kræver en enorm selvdisciplin fra medarbejdernes side og en særlig 

handicapforståelse, forklarer afdelingsleder Minna Elkjær Ovesen.

- Vi skal kunne arbejde med meget stramme strukturer, og per-

sonalet bliver nødt til at indordne sig under dem, ellers går det galt. 

Hvis ikke alt kører efter en lige snor, vælter beboernes verden. De 

bliver frustrerede og kede af det. På den måde opstår konflikter. Nye 

medarbejdere føler ofte i begyndelsen, at de begår overgreb på bebo-

erne. Men vi er beboernes overjeg, og det er ikke synd for dem, at alt 

er i faste rammer lige fra afmålte madportioner til, hvad de skal hver 

eneste time af døgnet, forklarer afdelingslederen. 

Pædagog Djanik Gade uddyber:  

- Tingene er meget firkantede hos os, og som medarbejder kan 

jeg ikke bare en dag beslutte, at det er hurtigere at gøre noget på 

min egen måde. Alle medarbejdere bruger de samme strukturer, 

og alle ændringer skal tales igennem og vedtages på et personale-

møde. Hos os er kommunikation også meget sårbar, for der skal så 

lidt til, førend beboerne bryder sammen.

Det er vigtigt for beboerne at vide, at personalet har overblikket og 

styrer dagen. Det giver nemlig beboerne lov til selv at bryde ram-

merne og have overskud til at spille Playstation eller høre musik. 

For det er de stramme rammer, som giver beboerne mere livskvali-

tet i hverdagen. 

Kendt i hele verden 
Som PWS-specialister er fagfolk fra hele verden interesseret i at 

høre, hvordan personalet på Grankoglen tackler målgruppen. Derfor 

er Djanik Gade netop hjemvendt fra en verdenskonference for PWS 

i Taiwan, hvor han har fortalt nyt fra Grankoglen. Ude i verden er 

også den speciallæge, som Grankoglen samarbejder med. Hun fun-

gerer som PWS-konsulent over hele kloden og bruger Grankoglen 

som det gode eksempel på et botilbud. 

- Vi har haft besøg fra Norge, England og USA, og til efteråret 

kommer der også fagfolk fra Tyskland for at kigge nærmere på, 

hvordan vi arbejder. Vores resultater vil andre gerne høre om, og det 

gør Grankoglen til en rigtig spændende arbejdsplads, mener Minna 

Elkjær Ovesen. 

Olle-kolle på vej
I 10 år har tilbuddet specialiseret sig i PWS, hvilket nu fører til, at 

stedet skal udvide med yderligere seks pladser. Det er godkendt 

i Rammeaftalen mellem regionen og kommunerne. De seks nye 

pladser vil give plads til fire nye unge beboere på Grankoglen, og to 

mere plejekrævende og ældre beboere.

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Tonny Foghmar ¨

GranKOGlen er en afdeling på det voksensociale tilbud 
Granbakken. Det er et særligt sted, for det er det tilbud 

i Danmark, hvor flest mennesker med diagnosen Prader 
Willi Syndrom bor. Viden på dette felt er begrænset,  

derfor har personalet lavet sin egen drejebog, og fagfolk 
fra hele verden kommer til Grankoglen for at blive klogere

VOreS 
reSultater 

vil andre gerne høre om
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•   Grankoglen er et tilbud til otte personer med Prader Willi Syndrom i Allingåbro  

på Djursland.

•   Grankoglen er en afdeling under det voksensociale tilbud Granbakken.

•   Grankoglen skal udvide med seks pladser og er det største tilbud i Danmark,  

hvor man udelukkende har beboere med PWS.

•   Grankoglen har 14 medarbejdere og tre faste vikarer, alle pædagoger eller social-  

og sundhedsassistenter.

•   Du kan læse mere om Grankoglen på www.granbakken.rm.dk. 

•   PWS er en medfødt lidelse.

•   Cirka 200 har PWS i Danmark, og der fødes cirka fire danske børn med PWS hvert år. 

•   Personer med PWS er alle udviklingshæmmede med autistiske træk. 

•   De udvikler ofte overspisning, har adfærdsproblemer, vækstproblemer med lav  

sluthøjde og mangel på kønshormon.

•   Personer med PWS har ofte synsproblemer, rygskævhed, sygdomme i mundhule  

og tænder, afvigende søvnmønster og ændret smertetærskel.

GRANKOGLEN 

HVAD ER PRADER WILLI SyNDROM (PWS)

¨

¨

Det kræver stor handicapforståelse at arbejde med mennesker med Prader Willi Syndrom, 
siger afdelingsleder Minna Elkjær Ovesen(tv) og pædagog Djanik Gade.

- Vi er blevet bedre til at sikre beboernes 

fysiske sundhed og give dem den psykiske 

ro, som de har brug for. Det betyder, at 

beboere med PWS i dag bliver ældre, end 

de gjorde tidligere. Derfor opstod idéen til 

at lave det olle-kolle for de ældre personer 

med PWS, som nu er på vej, fortæller Minna 

Elkjær Ovesen. 

Djanik Gade har været med helt fra 

begyndelsen på Grankoglen og glæder sig til 

udvidelsen.

- Med de seks nye pladser vil vi komme 

op på 14 beboere på Grankoglen med PWS 

og yderligere fire i andre afdelinger på vores 

tilbud. Det er helt unikt og måske det ene-

ste sted i verden, hvor det er tilfældet. I 

hvert fald bliver Grankoglen det eneste sted 

i Europa med et olle-kolle for ældre perso-

ner med PWS.

 



Vidste du at:
Kompetence betyder: 
Faglig og saglig indsigt 
og kunnen på et 
bestemt område.

KOmpetenceudViKlinG – 
alle taler om det, men hvad 
betyder det, og hvorfor er 
det så vigtigt?

I dette tema vil vi trække 
det lidt luftige begreb  
ned på jorden.  

Det gør vi ved at se på  
nogle af de konkrete kom-
petenceudviklingprojekter, 
der foregår hos os selv i 
Psykiatri og Social. 

Vi begynder temaet med  
at spørge en organisations-
konsulent, hvad han forstår 
ved kompetenceudvikling, 
og hvilken vej vindene  
blæser inden for området 
lige nu.

Læs og lad dig inspirere  
af temaet på din egen 
arbejdsplads.

Tema: Kompetenceudvikling
– et løft til din hverdag
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Hvad er kompetenceudvikling?
- Man skal altid se kompetenceudvikling på to niveauer. Både på et 
organisatorisk plan og på et medarbejderplan. Kompetenceudvik-
ling er noget, som sætter dig i stand til at løse en opgave bedre i 
morgen, end du kunne gøre det i dag. Kompetenceudviklingen skal 
knyttes op på en opgave, ellers er det meningsløst. Hvis en medar-
bejder for eksempel har været på et kursus i ADHD og fået ny viden 
med sig hjem, bliver det ikke til kompetenceudvikling for medarbej-
deren eller organisationen, før hun omsætter den nye viden i prak-
sis i sit daglige arbejde. 

når man siger kompetenceudvikling, tænker mange automa-
tisk på kurser. men er der ikke også andre håndtag, man kan 
dreje på for at få kompetenceudvikling på en arbejdsplads?
- Det er der i høj grad, for der findes mange udviklingsperspektiver i 
en organisation uden at sende medarbejdere på kurser. Her tænker 
jeg især på, at man skal kigge på alle dagligdagsrutinerne på en 
arbejdsplads. Altså hvordan flowet er henover dagen? Hvordan hol-
der vi pauser? Hvordan overleverer vi fra en vagt til en anden osv.?

det er velkendt, at der ikke er uanede økonomiske midler 
til kompetenceudvikling, så hvordan kan arbejdspladsen 
udvikle uden, at det koster mange penge?
Det handler i høj grad om, at en arbejdsplads tør kigge indad og 
give sig selv et serviceeftersyn. Vi skal turde spørge os selv og 
hinanden om, hvad det er, vi laver, hvordan vi gør det, og hvordan 
vi arbejder sammen om det. Det gælder i høj grad om at udvikle og 
udnytte den viden, man allerede har på en arbejdsplads.

Hvor ligger ansvaret for, at der rent faktisk sker  
kompetenceudvikling på en arbejdsplads?
- Det er afgørende for en arbejdsplads, at alle kan og vil påtage sig 
et medansvar for, at den kan fungere. Ellers bliver alting individua-
liseret, og organisationen falder fra hinanden. Men helt overordnet 
set, er det ledelsens ansvar, at der sker kompetenceudvikling blandt 
andet ved afholdelse af MUS-samtaler. Det gælder for ledelsen 
om at udnytte medarbejdernes talenter bedst muligt, ellers får 
arbejdspladsen et dårligt omdømme. Det er dog mindst ligeså vig-
tigt, at medarbejderne er udfordrende og vil udvikling. Det er ikke 
kun chefens ansvar at holde øje med, at medarbejderne trives med 
deres arbejde. 

Hvilken vej blæser de nye vinde inden for  
kompetenceudvikling?
- Det helt centrale lige nu og i fremtiden handler om at udvikle de 
relationelle kompetencer på arbejdspladsen. Det vil sige samarbejde 
og arbejdsrutiner. For det handler ikke kun om at hælde ny viden 
på, men for eksempel om at få teams til at fungere. Vi ved stort 
set, hvad der skal til for at løse en opgave. Et kursus eller lignende 
gør os ikke nødvendigvis mere kompetente. Det er samarbejdet 
internt og videndeling, der skal i fokus. 

Kompetenceudvikling handler om andet end at sende medarbejdere på kursus. For kurser er  
ikke altid løsningen på, at en arbejdsplads udvikler sig, mener organisationskonsulent i HR  
Organisation og Ledelse i Region Midtjylland, Jørgen Jørgensen

Vi skal kigge indad  
og turde kigge på os selv 
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Jørgen Jørgensen, organisationskonsulent 
i HR Organisation og Ledelse  
i Region Midtjylland.
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BUC's ledere gennemgår i år et udviklingsforløb. Og målet er i sigte for de 24 ledere i Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center. De arbejder hårdt på at udvikle et fælles ledelsesgrundlag og en fælles 
ledelsesfaglighed for hele BUC

målet er sammenhængskraft

BUC's ledelses- og organisationsstruk-
tur var under lup i 2009, og i maj blev 
rapporten ”Evaluering af organiseringen 

og ledelsesstrukturen i BUC” offentliggjort 
af psykiatri- og socialledelsen i Region 
Midtjylland. Til brug for evalueringen var der 
foretaget en række fokusgruppe-interviews 
med medarbejdere samt interviews med 
ledere i BUC.  

En konsekvens af rapporten blev blandt 
andet, at både Børnepsykiatrisk Afdeling og 
Ungdomspsykiatrisk Afdeling blev nedlagt 
som selvstændige afdelinger med hver sin 
afdelingsledelse. Nu består BUC organisato-
risk af en centerledelse, en række afsnit, der 
hver især ledes af en overlæge og en afde-
lingssygeplejerske, samt et sekretariat. 

Kontakt til eksternt firma
Med rapporten i hånden tog direktør Gert 
Pilgaard fra psykiatri- og socialledelsen 

initiativ til at kontakte firmaet MacMann 
Berg med henblik på at få skruet et udvik-
lingsforløb for alle lederne i BUC sammen. 
Firmaet, der er specialister i systemisk 
ledelse og organisationsudvikling, tog imod 
opgaven, og det blev starten til en række 
af møder og sonderinger både med ledere 
og medarbejdere i BUC. Blandt andet holdt 
ledelseskonsulent Carsten Hornstrup, der er 
forløbets tovholder, indpisker og inspirator, 
et halvdags møde med MED-udvalget i 
BUC for at få medarbejdernes input til god 
ledelse i BUC. 

- Min opgave er at øge den organisa-
toriske sammenhængskraft i BUC – at få 
kollektivet til at hænge sammen, fortæller 
Carsten Hornstrup. 

Det mål skal nås gennem syv gange 
to udviklings- og uddannelsesdage med 
fem til seks ugers mellemrum, hvor hele 
ledergruppen mødes udenhus på kursus-

stedet Koldkærgaard i det nordlige Århus. 
Det gennemgående tema er ”Et koordine-
ret billede af ledelse i BUC”.  Derudover er 
der fem uddannelsestemaer: Visions- og 
strategiudvikling, Ledelse i en kompleks 
tværfaglig organisation, Refleksion som 
ledelsesværktøj, Værdiskabende samtaler 
og møder samt svære og vigtige samtaler – 
om håndtering af modsætninger.

Krævende forløb
At forløbet er krævende, er der ingen, der 
lægger skjul på. Det er tydelig tale og direk-
te konfrontationer.

- Forløbet, der er skruet sammen som et 
miks af udvikling og uddannelse, er over-
ordnet blevet godt modtaget af deltagerne, 
fortæller Carsten Hornstrup. 

Gruppen er tilfreds med, at ”nu sker der 
endelig noget”, men vejen frem mod målet 
er der ikke altid enighed om i hele gruppen. 
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målet er sammenhængskraft

På spørgsmålet om, hvad forløbet skal ende 
ud med, siger Carsten Hornstrup:

- Det skal ende med en sammenhæn-
gende ledelse. En ledelsesgruppe som på alle 
niveauer anerkender hinandens arbejde og 
ved, hvad hinanden laver. En ledelse der har 
evnen til at agere i konstant foranderlighed.

Foranderlighed er der også i rigt mål i 
udviklingsforløbet. Programmet ændres og 

revideres konstant. Fleksibilitet er et must, 
når en flok meget dedikerede ledere giver 
deres besyv med.

Når dette læses er ledergruppen knap halvvejs 
i forløbet. Modul 3 blandt andet med emnet 
”Anerkendende ledelse” er vel overstået, og 
inden sommerferien mødes man igen til debat, 
socialt samvær og udfordringer én masse.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  

i Region Midtjylland har matrikler i  

Risskov, Viborg og Herning. I alt er der  

ca. 550 ansatte medarbejdere på i alt  

11 afsnit.

BUC

¨

Af: Finn Marsbøll

Foto: Tonny Foghmar¨

Den samlede ledelsesgruppe i BUC  
i en velfortjent pause under Modul 3  
på kursusstedet Koldkærgaard. 
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Sådan er BUC organiseret
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European Credit Transfer System

Europæisk pointsystem i uddannelse, der tillægger de enkelte 

fag en værdi i form af ECTS-point. Værdien angiver, hvor stor en 

arbejdsbelastning de enkelte uddannelsesforløb er normeret til.

ECTS-POINT

¨
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Maibritt Kristoffersen er social- og sundhedsassistent på 
sengeafsnittet på Gerontopsykiatrisk Afdeling, Århus Uni-
versitetshospital, Risskov. Hun er en af de medarbejdere, 

der allerede har taget det store spring og sagt ja til at begynde på 
en kompetencegivende uddannelse. Maibritt Kristoffersen er også 
lidt af en pioner, for hun er en af de første, der går fra en kort vide-
regående uddannelse til at tage en akademisk efteruddannelse. 
Det er blevet muligt, idet der er kommet en ny akademiuddannelse 
i sundhedspraksis.

- Det er simpelthen, det bedste jeg har gjort. Efteruddannelsen 
har givet mig fornyet energi og overskud. Og den har givet mig 
en ny måde at anskue tingene på og gjort mig bevidst om, at der 
er flere måder at gøre tingene på. Nu bliver jeg nysgerrig, når folk 
tænker anderledes end jeg, før blev jeg måske lidt irriteret. Men jeg 
har indset, at der er mange virkeligheder, og det, som er sandhed i 
dag, er ikke nødvendigvis sandhed i morgen, for der kommer hele 
tiden ny viden. Og at uenighed kan bidrage til udvikling, hvis man 
tør gå i dialog med hinanden, det er nok den vigtigste indsigt, jeg 
har fået, siger Maibritt Kristoffersen.

Men der har også været frustrationer undervejs. Øjeblikke hvor 
hun har tænkt, ”hvad har jeg dog kastet mig ud i”. I de øjeblikke 
betyder ledelsens og kollegernes opbakning alt.

- Det er vigtigt, at ledelsens opbakning er reel. At de prioriterer 
uddannelse og ikke bliver irriteret, når vagtplanen har svært ved at 
hænge sammen. Og det er også vigtigt, at kollegerne kan mærke, 
at jeg kommer tilbage med noget, der er til gavn for patienterne og 
hele afdelingen, for det er dem, der skal få hverdagen til at hænge 
sammen, når jeg er væk, siger Maibritt Kristoffersen.

Afsnitsledelsen tilbyder sparring undervejs i forløbet. Det har 
Maibritt Kristoffersen benyttet sig af i de situationer, hvor hun var 
ved at køre fast. 

- Vi ved, det er en stor udfordring for mange at gå i gang med en 
kompetencegivende efteruddannelse. En del medarbejdere har ikke 
lavet skriftlige opgaver i mange år, så derfor bakker vi op, alt det vi 
kan. Og da vi er mange med vejledningskompetencer i ledelsen, har 
det været naturligt at tilbyde sparring undervejs, forklarer Birthe 
Ørndrup, ledende sygeplejerske i gerontopsykiatrisk distriktsteam. 

Kompetenceudvikling er drivkraften
Kompetenceudvikling giver energi og er drivkraften på en arbejds-
plads. Det er filosofien på Gerontopsykiatrisk Afdeling. Derfor for-
venter ledelsen, at medarbejderne hele tiden er i en løbende proces 
om læring. 

- Det er ikke længere nok for en organisation at være reprodu-
cerende – altså bare gøre det samme i dag, som den gjorde i går. Vi 
arbejder på at blive en lærende organisation, hvor medarbejderne 
hele tiden stiller spørgsmål til egen praksis og dermed udvikler 
praksis, forklarer Birthe Ørndrup.    

- Vi kan give medarbejderne meget specialviden, men hvis vi 
skal følge den hurtige udvikling, er vi også nødt til at have en prak-
sis, der har et så højt refleksionsniveau, at medarbejderne selv er i 
stand til at hente ny viden og forstå at omsætte den til praksis. 

lange forløb vægtes
Birthe Ørndrup, der er ledende sygeplejerske i distriktsteamet, har 
det seneste år bedt sygeplejerskerne have idéer til egen uddannel-
sesplan med til MUS-samtalen. På forhånd havde hun formuleret, 
hvilken type kompetenceudvikling ledelsen gerne understøtter. 

- Det har fungeret godt. Medarbejderne kommer med idéer, og 
vi giver råd og vejledning, og sammen laver vi en god uddannelses-
plan. I det sidste år har der kontinuerligt været én sygeplejerske 
på efteruddannelse, sådan at når én kommer tilbage fra et modul, 
tager en anden af sted, fortæller Birthe Ørndrup. 

Ledelsen på Gerontopsykiatrisk Afdeling understøtter helst læn-
gerevarende uddannelser, hvor medarbejderne opnår kompetencer, 
gerne målt i ECTS-point, som de kan bygge videre på senere. Men 
frem for alt vægtes kompetencer, der betyder, at medarbejderne 
kan argumentere for deres praksis og deltage i drøftelser af praksis 
på lige fod. Derudover ser ledelsen gerne, at uddannelsen består 
af længerevarende forløb, så medarbejderne kommer helt væk fra 
afdelingen i en periode og bliver en del af et studiemiljø, forklarer 
Birthe Ørndrup.

”Det er det bedste, jeg har gjort”
Af: Mette Kristensen

Foto: Kim Kejlberg¨

Oppe under taget på Gerontopsykiatrisk Afdeling 
er der indrettet et studiemiljø til både studerende 
og medarbejdere på efteruddannelse. Fra venstre 
social- og sundhedsassistent Maibritt Kristoffersen 
og ledende sygeplejerske i Distrikts- 
psykiatrisk Team Birthe Ørndrup.

På Gerontopsykiatrisk Afdeling vægtes kompetenceudvikling meget højt. Det er derfor skrevet ind i virksomheds-
grundlaget, at alle medarbejdere skal have en uddannelsesplan. I den proces har ledelsen bedt medarbejderne gøre 
sig nogle tanker om, hvordan de vil arbejde med uddannelse og livslang læring, inden de møder op til MUS-samtaler 



12 Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2010

For to år siden fik forstander på Nørholm Kollegiet i Herning 
nok. Han syntes, at frygten for kommunal overtagelse fyldte 
for meget på møderne i regionen. Skal vi ikke sætte os ud 

over det og tale faglig udvikling og samarbejde i stedet, spurgte 
han sine lederkollegaer på henholdsvis Mosetoft i Viborg og Gran-
bakken på Djursland. Det var de helt enige i. Der skulle ske noget. 

I dag er de tre tilbud blevet til fire, idet Elbæk Højskole ved Hor-
sens er kommet med i netværket. På trods af geografiske afstande 
har de slået pjalterne sammen omkring samarbejde og udvikling på 
en række områder som HR, økonomi, faglighed og projektpladser. 

Ledelserne på de fire tilbud mener, at det øgede samarbejde gør 
dem bedre rustet til blandt andet at løse stadigt mere komplekse 
opgaver for kommunerne, håndtere større krav til dokumentation 
og kvalitetssikring, at klare et skærpet tilsyn og en øget bevågen-
hed fra pressens side.

- Vores tanker på ledelsesniveau er nu begyndt at sive ud på 
medarbejderniveau på alle fire tilbud. Medarbejderne mærker det 
mest konkret ved, at vi er ved at lave et fælles HR- og kompeten-
ceudviklingssystem, hvor medarbejderne vil blive inddraget blandt 
andet med at definere, hvilken faglighed der er vigtigt for at kunne 
løfte forskellige typer opgaver, forklarer forstander på Nørholm Kol-
legiet, Peter Hald.

ny tankegang
En af overskrifterne på de fire tilbuds samarbejde handler om at se 
på opgaveløsning frem for geografi. Det betyder i praksis, at de fire 
forstandere er begyndt at mødes hver 14. dag med de matchnings-
sager, som de hver især har fået fra kommunerne. Her finder de så 
i fællesskab ud af, hvilket af de fire tilbud, der bedst kan løfte at 
tage imod de nye beboere, som matchningssagerne drejer sig om. 

Og når det fælles HR- og kompetenceudviklingssystem bliver 
helt færdigudviklet, vil det være endnu lettere at placere opgaver 
hos hinanden. Med fælles databaser over alle medarbejdere og 
deres kompetence, vil alle kunne se, hvor de kan hente hjælp og 
faglig sparring til en opgave. 

- Tankerne er, at alle medarbejdere får en kompetenceudvik-
lingsplan optimalt set allerede fra dag ét af deres ansættelse. 
Kompetenceudviklingsplanen vil være en del af MUS-samtalerne, 
hvor planen drøftes og eventuelt tilrettes til nye udfordringer eller 
opgavevaretagelser, fortæller Peter Hald. 

Den nye tankegang har allerede stået sin ilddåb blandt andet 
med et projekt i Ikast-Brande. Her har Mosetoft og Nørholm Kolle-
giet i fællesskab dannet et tilbud med projektpladser, som Nørholm 
Kollegiet nu driver videre i et tæt samarbejde med Ikast-Brande 
Kommune, og hvor medarbejderne på Elbæk Højskole har bistået 
med undervisning inden for deres ekspertiseområde – ADHD.

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Birgitte Rødkær¨

De fire voksensociale tilbud til dom-
fældte, udadreagerende og ADHD  
borgere er rykket tæt på hinanden i  
et stort, fælles kompetenceudviklings-
projekt, hvor kun fantasien sætter  
grænser

udvikling  for både 
organisation og hver 
enkelt medarbejder

Tema: Kompetenceudvikling
– et løft til din hverdag

Peter Hald, forstander på Nørholm Kollegiet, har indledt et  
samarbejde med tre andre forstandere om oprettelse af en  
fælles database over medarbejdernes kompetencer.
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Hvorfor døje med rekrutteringsproblemer, når talentmassen 
befinder sig lige inden for døren? 

Nogenlunde sådan blev spørgsmålet formuleret, da Cen-
ter for Børn, Unge og Specialrådgivning i efteråret 2008 iværksatte 
projektet ”Førledelse” sammen med Koncern HR. 

Baggrunden var stigende problemer med at rekruttere ledere 
til ledige lederstillinger på centrets institutioner. Udfordringerne 
forstærkes af, at en række af de nuværende ledere nærmer sig pen-
sionsalderen. Samtidig var der blandt både centerledelsen og insti-
tutionslederne en opfattelse af, at der på institutionerne er flere 
medarbejdere med talent for at blive ledere, som bare ikke er blevet 
opdaget, eller selv er klar over det endnu.

- Målet med projektet er både at identificere potentielle ledere 
og iværksætte et udviklingsforløb, hvor vi forbereder dem til at 
være ledere, fortæller kontorchef Per Nielsen Elb, der som medlem 
af centerledelsen i CBUS har stået i spidsen for projektet.

Førledelse udfylder et hul
Med førledelsesprojektet forsøger Center for Børn, Unge og Special-
rådgivning at udfylde et hul, der ikke i forvejen er dækket af regio-
nens lederuddannelser.

- Apollo er et tilbud om afklaring, mens Galathea er for nye 
ledere. Der er ikke noget for de medarbejdere, der befinder sig midt 
i mellem de to forløb. Det vil sige de medarbejdere, der er blevet 
afklaret, men som endnu har deres første lederjob til gode, forkla-
rer Per Nielsen Elb.

- Der kan gå relativt lang tid, fra medarbejderen er blevet afklaret 
til at ville ledelse, til der er et lederjob til vedkommende. Indtil da vil 
vi gerne have mulighed for at forberede medarbejderen på opgaven 
og fastholde interessen. Der er måske også nogle kundskaber, som 
medarbejderen mangler eller skal have opkvalificeret, inden ved-
kommende kan få lederjobbet, siger han.

Uddannelsen er planlagt i moduler over cirka et år. I løbet af den tid 
får deltagerne blandt andet indblik i relevante ledelsesteorier, praksis-
relevante værktøjer samt administration og økonomistyring. For den 
enkelte bliver der også mulighed for at udvikle sit personlige lederskab.

pilotprojekt skudt i gang
Efter to forberedende faser er projektet fra i år gået ind i sin tredje fase 
i form af et pilotforløb. Frem mod udgangen af 2010 vil det første hold 
ledertalenter gennemføre et lederudviklingsforløb. Pilotforløbet tager 
udgangspunkt i socialområdet og den hverdag, som deltagerne bevæ-
ger sig i til dagligt. Fra 2011 er det tanken, at førledelseskurserne også 
kan indgå som en etableret del af regionens kursustilbud.

Sammen med et kursustilbud følger ikke automatisk en leder-
stilling. Efter førlederkurset skal den enkelte kursist selv søge rele-
vante lederstillinger, som vedkommende er interesseret i.

- Vi overvejer dog at oprette en form for database over de poten-
tielle ledere, der har gennemført forløbet, så vi kan gøre dem opmærk-
somme på, når der er en ledig stilling, siger Per Nielsen Elb.

Han forestiller sig også, at deltagerne efter kursusforløbet vil opret-
holde en indbyrdes kontakt og derigennem videreudvikle hinanden.

Af: Jan Hallin

Foto: Michael Lange¨

Center for Børn, Unge og Specialrådgivning har startet et kompetenceudviklingsprojekt for lederspirer

cBuS udvikler egen talentfabrik

Målet med projektet er både at identificere potentielle ledere og 
iværksætte et udviklingsforløb, hvor vi forbereder dem til at være 
ledere, fortæller kontorchef Per Nielsen Elb.
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Kvaliteten af både udredning og behandling af skizo-
freni i Region Midtjylland er steget markant i 2009. Det 
viser en netop udkommet rapport med data fra Det 
Nationale Indikatorprojekt (NIP), der har målt kvaliteten 
af skizofrenibehandling siden 2003. Kvaliteten måles ud 
fra forskellige målepunkter, også kaldet indikatorer. For 
hver indikator er der nationalt fastsat en standard for 
god behandling af skizofreni. 

Psykiatrien i Region Midtjylland har fremgang på stort 
set alle indikatorer. Der er standardopfyldelse på ni 
områder, hvilket vil sige, at der ydes den optimale 
behandling. Tre af de ni områder er i år opfyldt for første 
gang. Det drejer sig om, at flere udredes ved diagnostisk 
redskab, flere udskrives til psykiatrisk efterbehandling, 
og næsten alle undersøges for selvmordrisiko.

Derudover modtager flere patienter med nyopdaget ski-
zofreni målrettet undervisning i egen sygdom, ligesom 
flere pårørende tager imod tilbud om kontakt. 

Rapporten viser, at behandlingen i Region Midtjylland 
samlet set ligger på niveau med landsgennemsnittet - 
og på nogle områder over landsgennemsnittet. Det gæl-
der i forhold til udredning, psykoedukation og ambulant 
efterbehandling. 

Trods de gode resultater er der også plads til forbedring. 
Rapporten viser, at indsatsen for tidlig kontakt med 
patienter med symptomer på skizofreni ikke lever op 
til standarden. At sikre denne tidlige kontakt til patien-
terne er en opgave, der kræver en indsats uden for psy-
kiatrien. Derfor har psykiatri- og socialledelsen iværksat 
en målrettet indsats, der, sammen med kommunale 
samarbejdspartnere og praktiserende læger, skal sikre 
tidlig opsporing og henvisning af patienter med sympto-
mer på psykisk sygdom. 

KvaliTeTSløfT  
i behandling til skizofrene

Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Vidste du
Psykiatri og Social er ved at lægge sidste hånd på 
en velkomstfilm til nyt personale. I filmen fortæller 
PSL og andre medarbejdere om organisationen, og 
hvad det vil sige at arbejde i Psykiatri og Social. 
Filmen, der varer cirka otte minutter, vil blive lagt 
på intranettet sidst i juni – klik ind og se med.   

PSyKiaTRiSK SOmmeRSKOle
Psykiatri og Social holder igen i år psykiatrisk sommerskole for 
både medicinstuderende og sygeplejestuderende.

Sidste år var sommerskolerne en kæmpe succes. Der var fulde 
huse på begge hold, og sommerskolen for sygeplejestuderende 
måtte oprette venteliste til i år. 

I år foregår sommerskolen for sygeplejestuderende ved Regions-
psykiatrien, Viborg, Søndersøparken fra 23. - 26. august. Der er 
35 pladser. Den psykiatriske sommerskole for medicinstuderende 
finder sted på Århus Universitetshospital, Risskov i tidsrummet 
23. - 27. august. Den har 20 pladser. 

Formålet med sommerskolerne er at sprede større viden om 
psykiatrien og skabe øget rekruttering til faget. 
Se mere på www.ps.rm.dk
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Socialpædagog Leif Liljedahl på det voksensociale tilbud, Nørholm 
Kollegiet for domfældte udviklingshæmmede kan nu kalde sig sek-
sualvejleder. Og som afsluttende projekt har han sammen med en 
medstuderende forfattet bogen ’Erika og Leffe – Det handler om 
seksualitet’, der er rettet mod unge udviklingshæmmede, deres kon-
taktpersoner og andre fagpersoner. 

Bogen fortæller med billeder og tekst om kærlighed, seksualitet og 
følelser med historien om Erika og Leffe. Fortællingen er uddybet 
med faktabokse, som uddyber Erika og Leffes vej til en god og kærlig 
seksualitet. 

Målet med bogen er 
at skabe et grundlag 
for en uformel snak 
med målgruppen og et 
diskussionsoplæg for 
fagpersoner. Leif Lilje-
dahl håber, at bogen 
kan være afsæt for en 
god diskussion med  
de unge udviklings-
hæmmede omkring 
seksualitet tilsat en 
portion humor, som 
gør det let tilgængeligt 
som emne. 

Bogen kan købes  
ved at kontakte  
Leif Liljedahl på 
leif.liljedahl@gmail.com  

Det voksensociale hjerneskadetilbud, Tagdækkervej, i Hammel har i to 
år haft et tæt samarbejde med Hammel Neurocenter for at hjælpe en 
meget speciel målgruppe – de såkaldte cuffet tube-brugere, som har 
fået indopereret en kunstig luftvej og kræver 24 timers overvågning. 
Samarbejdet er under stadig udvikling i forhold til at tilbyde denne lille 
gruppe mennesker det bedste tilbud. I alt har 6 brugere været igennem 
et forløb, hvor de dels er til hyppig kontrol på Hammel Neurocenter og 
dels bor og modtager rehabilitering, omsorg, pleje og døgnovervågning 
på Tagdækkervej, hvor en treværelseslejlighed er indrettet til at over-
våge to brugere ad gangen. 

I øjeblikket samarbejder Tagdækkervej og Hammel Neurocenter på 
at udvikle it-løsninger i forhold til overvågningsopgaven af brugerne. 
Denne opgave ligger i naturlig forlængelse af velfærdsteknologi- 
projektet, Smart Home, som Tagdækkervej afsluttede sidste år i  
samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet med finansiering af Real 
Dania, og som der ligeledes skal videreudvikles på.  

BOTilBud samarbejder med 
Hammel Neurocenter

Ny BOg til udviklingshæmmede 
om seksualitet

Der er vendt op og ned på arbejdsmiljøet for de 
70 medarbejdere på det voksensocialpsykiatriske 
tilbud Tangkær i Ørsted på Djursland på blot et 
år. Takket være et storstilet arbejdsmiljøprojekt 
’Mulighedernes Land’ støttet af Forebyggelses-
fonden er en hverdag præget af ondt i maven og 
stress vendt til forståelse, respekt og tillid i med-
arbejdergruppen. 

Det interne udviklingsprojekt er netop afsluttet 
og gik ud på at skabe en større forståelse af både 
egne og kollegers kompetencer. 

Forbedringerne i arbejdsmiljøet på Tangkær er sket 
ved, at alle medarbejdere og ledere i et år har  
diskuteret kompetencer, værdier og arbejdsmiljø. 

De har igennem en række helt konkrete øvelser og 
masser af diskussioner i læringsgrupper oplevet 
hinandens måder at gribe arbejdet an på og har 
diskuteret forskellige forståelser af opgaverne i 
dagligdagen. 

Ud af projekt ’Mulighedernes Land’ er der nu kom-
met en bog, som kan rekvireres på 8786 7790 -  50 
kr., ligesom projektleder Ann. K. Sørensen gerne 
tager ud og holder oplæg eller gå-hjem møder om 
projektet. Hun kan kontaktes: 2128 2374/
ann.soerensen@ps.rm.dk. 

aRBejdSmiljøPROjeKT  
vender maveonde til 
arbejdsglæde

Mulighedernes 
Land
2010

Erik Clasen & Leif Liljedahl 
         
                                         



Farvel til kridttavle 
og penalhus

Tanken bag projektet er, at computerne og de interak-
tive tavler kan gøre eleverne mere motiverede for at gå 

i skole. Skoleleder Anne-Mette Vendelbo og lærer Jesper 
Christiansen tager her udstyret i nærmere øjesyn.
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Da lærer Jesper Christiansen mødte på arbejde efter sommer-
ferien sidste år, mødte han op til et forandret klasseværelse 
på den interne skole på Himmelbjerggården. Væk var den 

gamle kridttavle. I stedet hang der et såkaldt smartboard – eller en 
interaktiv tavle. Væk var også penalhuse og kladdehæfter. I stedet 
havde hver elev fået udleveret en computer.

- Det var vemodigt at sige farvel til den gamle kridttavle. Jeg 
havde trods alt været vant til at undervise ved den i 14 år. Men jeg 
vænnede mig hurtigt til, at den ikke var der længere, fortæller Jes-
per Christiansen.

I dag har han taget it-udstyret helt og aldeles til sig – ligesom 
hans elever har.

- Meget i undervisningen er blevet lettere, og vi kan også mange 
nye ting med udstyret. Samtidig oplever jeg, at eleverne har fået 
en helt anden motivation for at engagere sig i undervisningen, siger 
Jesper Christiansen. 

del af et udviklingsprojekt
Teknologiens indtog i klasselokalerne på Himmelbjerggården er en 
del af et udviklingsprojekt, som Himmelbjerggården deltager i sam-
men med de seks andre interne skoler, som Region Midtjylland dri-
ver på regionens døgninstitutioner for børn og unge. Skolestyrelsen 
og Region Midtjylland støtter projektet med hver 450.000 kroner. 
For det beløb er to klasselokaler på hver af regionens skoler blevet 
udstyret med interaktive tavler. Desuden har Himmelbjerggården 
selv indkøbt computere til skolens elever. 

To repræsentanter fra lærergruppen har været på kursus i at 
anvende udstyret, og der er oprettet et netværk for skolelederne, 
som mødes til en temadag én gang om måneden. Desuden er 
der oprettet en database og et chatroom, som lærerne kan bruge 
til erfaringsudveksling. Projektet byder også på lokale tiltag. For 
eksempel er der på Himmelbjerggårdens lærermøder et fast punkt, 
hvor lærerne præsenterer deres undervisning for hinanden.

Grundlag for bedre læring
Formålet med projektet er at undersøge, om de bogligt svage ele-
ver kan få mere ud af undervisningen, ved at den foregår elektro-
nisk, fortæller skoleleder Anne-Mette Vendelbo, der står i spidsen 
for projektet på Himmelbjerggården.

- Eleverne har forskellige problemstillinger. Med computerne og 
de interaktive tavler kan vi bedre målrette undervisningen til den 
enkelte elev. Nogle elever lærer bedst ved hjælp af lyde eller bille-
der, mens andre lærer bedst gennem aktivitet. Det betyder, at den 
aktive elev bliver stimuleret, når han står og fremlægger et projekt 
oppe ved tavlen, mens den visuelle elev lærer ved at flytte figurer 
rundt på skærmen, siger hun og forklarer, at eleverne bliver mindre 
begrænset i forhold til den problemstilling, de har. Samtidig tilegner 
de sig nogle it-kompetencer, som gør, at de har bedre forudsætnin-
ger for at klare sig på en ungdomsuddannelse eller på jobmarkedet, 
forklarer Anne-Mette Vendelbo.

undervisningen bliver gemt
Jesper Christiansen har hevet en klimamodel frem, som han tidlige-
re har brugt i undervisningen. En styrke ved de interaktive tavler er, 
at alt materiale, der har været gennemgået på tavlen, bliver gemt i 
en database. Det betyder, at eleverne altid kan få repeteret under-
visningen. Det betyder også, at Jesper Christiansen kan tegne videre 
på gamle modeller. Derved slipper han for at tegne den samme 
model to gange.

- Det er jo egentlig bare en tavle, hvor man kan gemme ting fra 
gang til gang. Hvis vi en dag skal snakke om drivhuseffekt, så kan 
vi tage tegningerne frem igen, fortæller Jesper Christiansen.

Samtidig oplever han et øget fællesskab omkring de interaktive 
tavler. Jesper Christiansen har fortsat den faglige viden, men ele-
verne er på hjemmebane, når det handler om at bruge computerens 
mange værktøjer.

>Fortsættes

Af: Jan Hallin

Foto: Tonny Foghmar¨
De interne skoler på regionens døgninstitutioner har indført moderne teknologi i alle klasseværelser. 

Himmelbjerggården i Ry har høstet gode erfaringer med it-udstyret, som har vist sig velegnet til at nå 

de bogligt svage elever

Formålet med projektet er at undersøge, om døgnanbragte børn og unge med massive indlæringsvanskeligheder kan få mere ud  

af undervisningen, hvis den bliver understøttet af moderne teknologi. 

Skolestyrelsen under Undervisningsministeriet støtter projektet med 450.000 kroner, mens Region Midtjylland selv  

bidrager med et tilsvarende beløb. 

Projektperioden følger skoleåret 2009/2010.

Lærerne fra de syv skoler på Region Midtjyllands døgninstitutioner indgår i et netværk, som udveksler erfaring undervejs i forløbet.

UDVIKLINGSPROJEKTET ”DEN INTERAKTIVE TAVLE”

¨



- Det er ikke længere kun mig som lærer, der står og underviser 
oppe ved tavlen. Nu bliver opgaverne løst på tavlen i et samar-
bejde mellem lærer og elev, fortæller Jesper Christiansen.

Selvtilliden er blevet styrket
Med brugen af den nye teknik oplever eleverne, at de også kan 
lære lærerne noget. De tør godt trykke på den dér knap, mens 
lærerne er mere forsigtige. Det betyder, at eleverne hele tiden er 
et skridt foran, og det har styrket deres selvtillid, vurderer Anne-
Mette Vendelbo.

- Der er blevet mere ro i klasserne, når eleverne fremlægger 
for hinanden. Tidligere arbejdede vi ikke ret meget med projekter, 
fordi vores elever har svært ved at bevare koncentrationen. På det 
punkt oplever vi, at de er blevet nemmere at fastholde, fortæller 
hun.

Projektperioden rinder ud sammen med skoleåret, men den 
it-baserede undervisning fortsætter på Himmelbjerggården og 
regionens øvrige interne skoler. Dog bliver netværksmøderne 
droslet ned, og teknologien vil heller ikke fylde så meget på lærer-
møderne.

- Endnu er det for tidligt at måle, om eleverne er blevet løftet 
fagligt. Lige nu fokuserer vi på at skærpe elevernes interesse for 
at blive undervist, påpeger Anne-Mette Vendelbo.

- Men når interessen er der, er muligheden for at lære også 
bedre, fastslår hun. 

De syv skoler, som deltager i projektet drives af Region  

Midtjylland og er placeret på syv af regionens special- 

institutioner for børn og unge:

•   Den sikrede døgninstitution Grenen, Djursland

•   Den sikrede døgninstitution Koglen, Herning

•   Himmelbjerggården, Ry

•   Holmstrupgård, Århus

•   Mellerup Skolehjem, Randers

•   Oustruplund, Kjellerup

•   Kildebjergets Kostskole, Hedensted

SKOLER MED I PROJEKTET

¨

Himmelbjerggården er en specialiseret døgninstitution for børn 

og unge med svære psykiske problemer eller psykiatriske lidelser.

Børnene er normalt begavede, men har behov for et langvarigt 

behandlingstilbud.

Institutionen rummer en skole for elever, der af forskellige  

årsager ikke kan være i en almindelig folkeskole.

HIMMELBJERGGÅRDEN

¨
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Som lærer har Jesper Christiansen fået helt nye mulig-
heder for at hente tekster fra lærebogen eller inter-
nettet ind på tavlen, hvor han så kan lave sine egne 
tilføjelser til teksten eller illustrationerne.

Skoleleder Anne-Mette Vendelbo har stået for 
projekt ”interaktive tavler” på Himmelbjerggården 
siden det startede op i august sidste år. Himmel-
bjerggården samarbejder med seks andre skoler 
på Region Midtjyllands døgninstitutioner.
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Arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel på socialområdet er i fuld gang på  

de 34 børn- og ungeinstitutioner og voksensociale tilbud. På både Holmstrupgård 

og Høskoven er de glade for arbejdet med modellen, som de mener, er med til at 

gøre deres arbejde mere tydeligt og synligt 

Meget af KVALITETSARBEJDET 
gør vi allerede i forvejen

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Tonny Fogtmar, Michael Lange¨
Kommunikation 

Brugerinddragelse 
Individuelle planer

 Kompetenceudvikling
Arbejdsmiljø og Ledelse

>Fortsættes

- Jeg har en forventning om, at arbejdet med Den 

Danske Kvalitetsmodel vil løfte kvaliteten på 

vores tilbud og institutioner til gavn for både 

vores brugere, pårørende og medarbejdere. 

¨

¨
Socialchef Charlotte Josefsen



Den har været længe undervejs. Den Danske Kvalitetsmodel 
på socialområdet. Men nu er den ikke blot fine ord i et 
flot, grønt hæfte. Kvalitetsmodellen er nu kommet ud på 

børne- og ungeinstitutionerne og de voksensociale tilbud, hvor 
kvalitetskoordinatorer er gået i gang med det spændende arbejde, 
det er at udrulle modellen. Og på både den socialpsykiatriske 
børn- og ungeinstitution, Holmstrupgård, og det voksensociale 
hjerneskadetilbud, Høskoven, har kvalitetskoordinatorerne sat 
gang i processen. Nu er både ledergrupper og medarbejdere blevet 
involveret i, hvordan de seks standarder i kvalitetsmodellen skal 
omdannes til praksis i dagligdagen.  

- Der er virkelig god energi fra medarbejdernes side for at 
komme i gang med arbejdet. Hos os har medarbejderne i vores 14 
afdelinger kunnet melde sig ind i arbejdsgrupper, som skal arbejde 
henover sommeren med faglige retningslinjer som for eksempel 
kommunikation, fortæller forstander på Holmstrupgård i Århus, 
Knud Byskov.

mere tydelige og synlige
Også på Høskoven er medarbejderne interesseret i at gå ind i 
arbejdet med modellen.

- Indtil nu har vi skærmet medarbejderne meget, fordi arbejdet 
med modellen ikke har været så konkret. Men nu er inddragelsen 
begyndt, og personalet vil meget gerne deltage. Der er enighed 
om, at standarderne og retningslinjerne giver god mening for 
os. For de er med til at gøre os mere bevidste om det arbejde, vi 
allerede gør i dag, beretter Britta Knudsen, der er én af de to kva-
litetskoordinatorer på Høskoven i Århus.

At institutionerne og tilbuddene allerede gør meget af arbejdet 
i forvejen, som modellen lægger op til, er Knud Byskov helt enig 
med Britta Knudsen i.

- Det er jo det, vi alle sammen er optaget af i dagligdagen i 
forvejen. Vi gør bestemt allerede rigtig meget af det arbejde, som 
modellen beder os om at gøre. Men vores arbejde bliver mere syn-
ligt nu, og mere bliver skriftliggjort, mener Knud Byskov. 

dokumentation øger samarbejde med kommuner
Region Midtjyllands socialchef, Charlotte Josefsen, er glad for at 
høre, at arbejdet er i fuld gang ude i det sociale felt og har store 
forventninger til kvalitetsarbejdet.

- Jeg har en forventning om, at arbejdet med Den Danske Kva-
litetsmodel vil løfte kvaliteten på vores tilbud og institutioner til 
gavn for både vores brugere, pårørende og medarbejdere. Vi laver 
i forvejen meget af det, modellen lægger op til, men rammen er 
ny, ligesom systematikken og dokumentationen på nogle områder 
også er det, siger hun og fortsætter:

- Kvalitetsmodellen er med til at synliggøre og tydeliggøre, hvad 
det er, kommunerne kan forvente af os i forhold til de specifikke 
ydelser. Det giver en bedre dialog, og det, tror jeg, kan være med til 
at forbedre samarbejdet. På sigt, når også nogle af de store kom-
muner kommer med, vil vi have et fælles sprog at tale ud fra.

Forstander Knud Byskov tilføjer:
- Med vores systematiske kvalitetsarbejde er vi med til at sig-

nalere til omverdenen, at vi ikke har noget imod at blive kigget i 
kortene. At vi arbejder seriøst med kvalitetsudvikling og gerne vil 
måles og vejes. Det har stor signalværdi både indadtil og udadtil.

Charlotte Josefsen, socialchef
 i Region Midtjylland.
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Standarderne og retningslinjerne er med til gøre os mere 
bevidste om det arbejde, vi allerede gør i dag, siger Britta 

Knudsen der er én af Høskovens to kvalitetskoordinatorer.

Med vores systematiske kvalitetsarbejde 
er vi med til at signalere til omverdenen, 

at vi ikke har noget imod at blive kigget i 
kortene, siger Knud Byskov forstander på 

Holmstrupgård.

Kommunikation 
Brugerinddragelse 
Individuelle planer

 Kompetenceudvikling
Arbejdsmiljø og Ledelse

Forbedringer i hverdagen
Indadtil hjælper Den Danske Kvalitetsmodel på socialområdet nu medarbejdere 
med at blive mere tydelige på, hvad de gør i deres daglige arbejde. Rammen hjæl-
per med til, at faglige snakke og diskussioner nu bliver struktureret netop fordi, 
der er en fælles ramme at tale ud fra. 

- Modellen kommer til at øge vores bevidsthed om, hvordan vi for eksempel arbej-
der med handleplaner for brugerne og med MUS-samtaler. For lige nu er der ikke den 
store systematik, ligesom der ikke er ensartethed mellem vores forskellige afdelinger 
omkring, hvad vi lægger vægt på, og hvordan vi gør det. Med de nye rammer bliver 
arbejdet også mindre personafhængigt, og det ser jeg som en styrke til glæde for 
både brugere og medarbejdere, forklarer kvalitetskoordinator Britta Knudsen.  

Og de nye rammer, som kvalitetsmodellen giver, kan på sigt blive ressourcebe-
sparende, mener forstander Knud Byskov.

- Modellen betyder, at der bliver større overensstemmelse mellem det, vi siger, 
og det vi gør. Vi kan slå tingene op i en vejledning, og det kommer til at frigive tid 
til at kunne udvikle på andre områder. For jo mere vi øver os i at bruge standar-
derne og retningslinjerne, jo mere overskud får vi til andre gøremål i hverdagen, 
mener Knud Byskov. 

Højere ambitioner
Både på Høskoven og Holmstrupgård er de ikke skræmte over arbejdet med kvali-
tetsmodellen, selv om det er en ekstra byrde, som de skal tage sig tid til midt i en 
travl hverdag. Britta Knudsen og Knud Byskov mener endog begge, at de godt kan 
gå et skridt længere på nogle områder, end hvad modellen lægger op til.

- Når vi skal være den specialiserede bagstopper, kunne modellen godt kræve 
mere af os, end den gør. Men det forhindrer os ikke i, at vi på sigt vil hæve vores 
ambitionsniveau, når det basale er på plads, siger Høskovens kvalitetskoordinator, 
Britta Knudsen.

Regionens socialchef ser da også gerne, at ledere og medarbejdere udvider 
deres kvalitetsarbejde, hvis de har lyst til det.

- Modellen lægger nogle fælles retningslinjer og er en første generationsmo-
del for mange forskellige typer sociale tilbud, som alle befinder sig på forskellige 
niveauer. Men de steder, som har ressourcer og muligheder for at hæve barren, er 
naturligvis meget velkomne til at gøre det.
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Psykiatrien i Region Midtjylland inviterer aktive forskere og andre 
interesserede uanset faggruppe fra hele regionen til at deltage 
i Psykiatriens 5. Forskningsdag den 11. november 2010 på Århus 
Universitetshospital, Risskov.

Arrangementet varer fra kl. 12.00 til kl. 18.00. I Auditoriet vil 
du kunne høre en række korte, mundtlige oplæg om planlagte, 
igangværende og afsluttede forskningsprojekter, og i Festsalen 
præsenteres en række spændende projekter på en posterudstilling. 
Formålet er at få kontakt med andre, der er interesserede i det 
samme som én selv.

Arrangørerne håber, at rigtig mange har lyst til at deltage med en 
præsentation af deres forskningsprojekt, enten i form af en poster 
eller et 5-10 minutter langt foredrag. Der er udlovet pæne præmier 
for bedste foredrag og bedste poster. Alle med interesse for  
psykiatrisk forskning er velkomne.

Tilmelding af foredrag eller poster:
Forskningssekretær Lena Dahl Madsen, Center for Psykiatrisk 
Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov,  
lena.dahl@ps.rm.dk senest den 1. september 2010.

Der er kun plads til et begrænset antal foredrag og posters,  
så – først til mølle!

KOm Og PRæSeNTeR 
dit forskningsprojekt på
Psykiatriens 5. Forskningsdag  

Psykiatrien i Region Midtjylland inviterer den 13. oktober 
til endagskonference med titlen ”Klinik og forskning, 
hvordan bringes de sammen?” 

Formålet med konferencen er at give klinikere og forskere 
med interesse i psykiatrisk sygepleje mulighed for at mødes 
og udveksle, dele og diskutere egen og andres viden. 
Ved konferencen vil to professorer give hver sit bud på, 
hvordan man kan skabe sammenhæng mellem klinik og 
forskning. Ligeledes opfordres deltagende sygeplejersker 
til at præsentere egen forskning – enten i form af et 
mundtligt indlæg eller som posterpræsentation.  
De bedste oplæg og posters præmieres.      
Derudover kan man bruge konferencen til at hente  
inspiration og udvide sit netværk på tværs af regioner  
og enheder. 

Konferencen foregår i Auditoriet, Århus Universitets-
hospital, Risskov. Alle interesserede er velkomne. 
Læs mere om konferencen og indsendelse af præsen-
tation på www.forskningsbiblioteket.dk  

Arrangører: Uddannelsesafdelingen og Forskningsbiblio-
teket, Århus Universitetshospital, Risskov samt Institut 
for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab.

KONfeReNce 
- forskning i psykiatrisk 
sygepleje

Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

OBS
Kurser giver ny viden og nye 
handlemuligheder

Psykiatri- og socialledelsen sætter i løbet 
af det næste års tid fokus på emnerne:
• Specialisering
• Forskning
• Somatiske sygdomme
• Psykopatologi
• Inddragelse af brugere og pårørende
•  Viden om psykiatri for medarbejdere 

på det sociale område

Kurserne er for alle medarbejdere i 
Region Midtjylland ansat i Psykiatri  
og Social, og det er gratis at deltage.
Dagene afholdes i efteråret 2010 og 
foråret 2011.

De annonceres ultimo juni på 
www.rm.plan2learn.dk 
Så hold øje!
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10. september inviteres alle medarbejdere og ledere i psykia-
trien til regional temadag om risikovurdering for selvmord og 
selvmordsforebyggelse. Anledningen er verdens internatio-
nale selvmordsforebyggelsesdag 2010. I år er risikovurdering 
for selvmord og forebyggelse af selvmord et fokusområde i 
patientsikkerhedsarbejdet i psykiatrien i Region Midtjylland.

På temadagen vil der være både interne og eksterne fore-
dragsholdere og fokus på erfaringsudveksling i forhold til 
lokale tiltag i psykiatrien om risikovurdering og forebyg-
gelse af selvmord. 

Temadagen er gratis og foregår på Århus Universitets-
hospital, Risskov.

For program og tilmelding se regionens kursus modul: 
rm.plan2learn.dk

Temadag Om 
forebyggelse af selvmord

På de fem voksensociale hjerneskadetilbud oplever personalet jævnligt, at nogle af disse 
borgere har langt mere komplicerede problemstillinger end ’blot’ en hjerneskade. Der kan 
være tale om psykiatriske problemstillinger, og derudover er der ofte også tale om alkohol 
- eller stofmisbrug. 

Derfor gik de fem hjerneskadetilbud sammen sidste efterår og holdt et større efterud-
dannelsesforløb for 25 personaler omkring blandingsdiagnoser. Med stor succes. Så stor, 
at et lignende tredages forløb nu gentager sig den 7.-9. juni i Horsens, hvor yderligere 25 
personaler fra de fem tilbud bliver klogere på disse komplekse problemstillinger. 

Kurset indeholder undervisning af personale fra de voksensociale tilbud Elbæk Højskole, 
Blåkærgård og AU-Centret, en overlæge ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og en 
neuropsykolog. Formålet med kurset er at give inspiration til praktiske redskaber til arbej-
det i hverdagen med borgere med blandingsdiagnoser på regionens hjerneskadetilbud og 
på sigt danne grundlag for opsamling af viden på dette område.  

HjeRNeSKadeTilBud 
bliver klogere på blandingsdiagnoser

Region Midtjylland har indgået en ny fireårig samarbejdsaftale med Viborg Kommune om udviklingen af tilbudsviften på det  
specialiserede socialområde. 

Psykiatri og Social driver pr. 1. juni 2010 syv højt specialiserede sociale tilbud i Viborg Kommune, og aftalen sikrer, at tilbuddene fort-
sat skal drives i regionalt regi, dog har kommunen tilkendegivet, at den overvejer at opsige abonnementsaftalen med Børn og Unge-
centret, Rehabilitering – afdeling Viborg. Der vil her administrativt blive indledt et samarbejde med henblik på endelig afklaring. 

Aftalen mellem de to parter forudsætter, at der arbejdes med at udvikle området i retning af mere omkostningseffektive løsnin-
ger. Endvidere lægger aftalen op til et tæt samarbejde blandt andet om en ny takstmodel og udarbejdelse af fælles faglige  
udviklingsprojekter, hvor regionale fagkonsulenter indgår med specialviden. 

Region Midtjylland har tidligere indgået en lignende samarbejdsaftale med Århus Kommune.  

Ny SamaRBejdSafTale med Viborg Kommune

Den 11. juni 2010 mødes ca. 70 ressourcepersoner for kvalitetsmo-
dellen på det sociale område. Temadagen skal bidrage til at støtte 
ressourcepersonernes lokale arbejde med implementering af Den 
Danske Kvalitetsmodel på socialområdet. 

Fokus for dagen er drøftelse og gensidig sparring af tre ydelses-
specifikke retningslinjer: Kommunikation, brugerinddragelse og 
individuelle planer - tre vigtige områder i indsatsen for beboerne 
på regionens botilbud. I løbet af dagen skal ressourcepersonerne 
arbejde med indholdet af retningslinjerne og dermed skabe for-
ståelser af, hvad retningslinjerne betyder for de enkelte botilbud 
og den enkelte medarbejder med henblik på at give den enkelte 
beboer den bedst mulige indsats.

De tre retningslinjer er godkendt af psykiatri- og socialledelsen 
den 4. maj 2010. 

Temadag 
for ressourcepersoner
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De opfattes som anderledes i mange sam-
menhænge. Men det er ikke det fremme-
de, man først skal fokusere på, når man i 
psykiatrien møder et menneske med en 
anden etnisk baggrund end dansk. Man 
skal først og fremmest tænke psykiatri, 
som man vil gøre over for enhver anden 

er at skille kultur og sygdom

Budskabet i indledningen er det første 
råd fra overlæge Ea Bøhm Jepsen. 
Hun er leder af Team for Tværkultu-

rel Psykiatri, som er en del af Lokalpsykia-
trisk Center Århus Vest, men også regionalt 
videnscenter for tværkulturel psykiatri. Det 
er med baggrund i sidstnævnte funktion, 
at PS-bladet kigger indenfor. Vi vil gerne 
vide, hvad man som ansat i psykiatrien skal 
tænke over, når man møder patienter af 
anden etnisk herkomst end dansk.

- Udover at tænke psykiatri først, skal alle 
jo behandles individuelt, og her spiller den 
kulturelle baggrund en rolle, som vi skal tage 
med i betragtning, siger Ea Bøhm Jepsen.

Besat eller psykotisk
- Vi ser for eksempel mennesker her, som 
har islam som deres livssyn, og de kan 
mene, de er besat af ånder og derfor ikke 
er syge. Det gælder mange fra Libanon. 
Men det betyder jo ikke, at patienten ikke 
er psykotisk. Det er blot deres måde at se 
det på, deres fortolkningsramme, forklarer 
sygeplejerske Lili Bermann.

- Omvendt ved vi også, at traumer efter 
krig kan betyde, at personen ”ser” ting, som 
af os kan opleves psykotisk, men måske 
ikke er det, fortsætter Ea Bøhm Jepsen og 
understreger, at den store opgave er at 
skille kultur og sygt.

Team for Tværkulturel Psykiatri er kli-
nisk funderet, det vil sige, at det tager del 
i behandlingsarbejdet i Lokalpsykiatrisk 
Center Århus Vest. Et øjebliksbillede viser, at 
teamet har omkring 70 patienter i behand-
ling, som for de flestes vedkommende er 
henvist fra praktiserende læge. De fleste af 
disse patienter kommer fra Libanon og Irak, 
men der er også en del somaliere, tyrkere og 
kurdere. Mange er kommet til Danmark som 
flygtninge, andre som familiesammenførte.

Flest taler arabisk, og derfor er en af de 
seks ansatte i teamet en arabisk kvinde, der 
fungerer som tolk og kulturmedarbejder. De 
øvrige fem ansatte er udover læge Ea Bøhm 
Jepsen og sygeplejerske Lili Bermann, endnu 
en sygeplejerske samt en psykolog og en 
sekretær. Teamet holder til øverst oppe i en 
tidligere listefabrik på Hermodsvej i Åbyhøj.

Det er fra virkeligheden i klinikken, at team-
et henter den viden og de erfaringer, de 
- som en anden del af deres opgave - skal 
formidle til andre om tværkulturel psykiatri.

Formidlingen foregår dagligt som rådgiv-
ning pr. telefon og jævnligt på temadage for 
ansatte i psykiatrien, for kommunale sagsbe-
handlere, jobkonsulenter og for læger. Teamet 
har også undervist pårørende til psykisk syge 
med etnisk anden baggrund end dansk.

mennesker med masser af traumer
Ea Bøhm Jepsen og Lili Bermann under-
streger, at det i omgangen med migranter, 
mennesker der er tvunget til at flytte, er 
vigtigt at have viden om de tab og den psy-
kologiske påvirkning, det har. At vide, hvad 
det indebærer at være så traumatiseret, 
som mange flygtninge er, og så møde mod-
stand her. At vide, hvor meget al den angst, 
de har oplevet - og oplever - betyder.
At vide, at de krigsskadede forældre ikke 
altid formår at ”se” deres børn, og at børne-
ne derfor også har vanskeligt ved at udvikle 
sig og blive stabile mennesker.

den StOre 
opgave  
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- Når man snakker behandling og mål på 
dette område, skal man være realistisk 
og sætte forventningerne ned. Man skal 
være klar over, at det, at der overhovedet 
er en relation, at patienten møder op til en 
behandling. Det er et stort skridt, siger Ea 
Bøhm Jepsen.

- Vi skal hele tiden være opmærksomme 
på, at der er masser af traumer oven i hin-
anden. De kan ikke undslippe, og vi kan ikke 
tage det fra dem. Vi kan ikke nå det samme 
med en sådan patient som med en Fru 
Jensen. Som behandler er man nødt til at 
acceptere, at ambitionsniveauet skal være 
et andet sted, siger Lili Bermann.

Ea Bøhm Jepsen påpeger, at størstepar-
ten ikke når særlig langt, men understreger, 
at nogle gør.

Stort behov for information
At stille en diagnose kan tage lang tid på 
grund af de kulturelle forskelle, og ofte er 
patienter og deres pårørende skamfulde over 
sindslidelser samtidig med, at de ikke nærer 
udpræget tillid til behandlingssystemet.

Der er et stort behov for information om 
psykisk sygdom til de grupper, vi møder, 
fortæller de to og nævner især depression.

- Vi bruger meget tid på at fortælle 
patienter om depression. Men mødes af 
spørgsmål som ”hvad skulle en pille hjælpe 
på, at jeg har mistet et barn?” 

- Mange af vores patienter er fanget i 
en isolation. De magter eksempelvis ikke at 
lære sprog på grund af alle de problemer, de 
har, og de er svære at hjælpe. Men at der er 
en relation, en kontakt, det er af stor betyd-
ning, understreger Ea Bøhm Jepsen.

Begge kvinder peger på værdien af, at 
teamet har andre opgaver end behandling. 
Det er af vital betydning for at kunne fort-
sætte med at arbejde inden for området, at 
vi også skal bruge vores viden og erfaringer 
til at undervise og formidle, siger de. 

Syv procent af befolkningen i Region 

Midtjylland er af anden etnisk her-

komst, hvis man regner anden genera-

tions efterkommere med. I Lemvig har 

tre procent af befolkningen en anden 

etnisk baggrund end dansk, i Århus er 

andelen 14 procent.

Indvandrere og flygtninge har de sam-

me psykiske sygdomme som etniske 

danskere, men en større forekomst af 

traumerelateret posttraumatisk stress. 

Generelt har de også flere sociale pro-

blemstillinger og meget tyder på en 

generel større sygelighed.

Kilde: Psykiatriplanen.

TVæRKULTUREL BEFOLKNING

¨

Af: Gudrun Haller 

Foto: Tonny Fogtmar¨

Overlæge Ea Bøhm Jepsen(tv) og sygeplejerske Lili  
Bermann har et godt kig over mangfoldige Århus fra 

toppen af den tidligere listefabrik på Hermodsvej i  
Åbyhøj, hvor Team for Tværkulturel Psykiatri holder til.
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Udflugter giver styrke 

til psykisk syge unge

Sociale færdigheder og dagligdags 

gøremål trænes på byture

Ergoterapeut Dorte Bjørnskov har ansvaret for at 
skrue programmet med træningsture sammen 
for patienterne på Ungdomspsykiatrisk Afsnit på 
Århus Universitetshospital, Risskov. 



Af: Finn Marsbøll

Foto: Kim Kejlberg¨
Byens liv, larm og energi er dragende for mange unge – men 

ikke for alle!
En ret med ovennævnte ingredienser kan for unge med 

psykiatriske diagnoser være direkte uspiselig og skræmmende. De 
unge kan have svært ved at klare det sociale aspekt og i det hele 
taget agere hensigtsmæssigt sammen med mange mennesker 
under hektiske omstændigheder. Men selv om det er svært og 
grænseoverskridende for dem, så kan en udflugt og mødet med 
byens puls give succesoplevelser for de psykisk syge unge.

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afsnit U-Senge i Ris-
skov er såkaldte trænings- eller behandlingsture sat i system. Ergo-
terapeut Dorte Bjørnskov er den faste planlægger af turene tirsdag 
formiddag og torsdag aften. Tidligere lå opgaven med at planlægge 
ture hos forskellige ansatte, men nu ved alle, at det er Dorte Bjørn-
skov, der er tovholder. Det giver god ro og kontinuitet. Hun har det 
afgørende ord, når programmet skal skrues sammen, men de unge 
patienter har et stort ord at skulle have sagt, og mange af deres 
ønsker bliver hørt.

Dorte Bjørnskov tager imod deres input, og så lægger hun et 
varieret månedsprogram. En gruppe var for nylig på besøg hos 
borgmester Nicolai Wammen i Århus og bagefter helt oppe i Råd-
hustårnet. Af andre udflugter kan nævnes en bowlingaften, en 
basketballkamp samt helt regulære indkøbsture til Århus centrum. 
En gruppe har desuden oplevet Randers Regnskov. 

Oplevelser og fritid
- Tirsdag formiddage er turene obligatoriske, og her er hovedover-
skriften oplevelser. Torsdag aften, derimod, er valgfri, og her er 
temaet, hvad man kan bruge sin fritid til. Alle ture har elementer af 
træning og pædagogik, fortæller Dorte Bjørnskov. 

Det er læringsture for patienterne, og for personalet giver udflug-
terne god mulighed for at observere og hjælpe de unge undervejs. 
Og det er der god brug for.

Ventetid i en kø i en butik kan give svimmelhed og få sveden 
til at springe, og der skal findes mange ressourcer for at klare en 
sådan situation. Og det at sidde på cafe, hvor lydstyrken er høj, kan 
være næsten ubærligt. Men det lykkes ofte med professionel støtte 
fra U´s personale at hjælpe den unge igennem, så alle til sidst kan 
konkludere: I dag var vi på en god udflugt.

udbyttet af turene er godt
De patienter, der kan komme med på udflugterne, er dem, der har 
udgang med personale. I enkelte tilfælde kan patienter fra skær-
met afsnit også komme med på tur. Som regel er der fra to til seks 
patienter med på turene. Turene er faste holdepunkter på afsnit-
tets ugeprogram og meget populære. Dorte Bjørnskov og andre 
fra personalegruppen sørger for at hænge plakater op, så der hele 
tiden er noget at se frem til for patienterne. 

Udbyttet af turene er rigtig godt, fortæller Dorte Bjørnskov.
- Der er god tid til patienterne, og de unge er godt tilfredse. Der 

er meget sjældent problemer, når vi er ude som en gruppe. Og det 
er flere gange observeret, at patienter, der hjemme på afsnittet 
har svært ved at opføre sig godt, kan finde ud af det, når vi er på 
udflugt.
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To gange om ugen er der udflugter på programmet.  
Dorte Bjørnskov(th) er fast med på turene. Her er hun på vej sammen 

med kollegerne Rikke Nielsen(tv) og Hanne Skjøtt.



Sygeplejestuderende og elever fra 
social- og sundhedsuddannelsen 
driver en miniafdeling i afsnittet, 
hvor de sammen med deres vejle-
dere passer egne patienter. projek-
tet har kørt i knap et år og får gode 
tilbagemeldinger 

studieunit i psykiatrien

danmarks første 
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Af: Mette Kristensen

Foto: Kim Kejlberg¨

Hver morgen holder studerende og elever på psykoseafsnit 
N6 på Århus Universitetshospital, Risskov morgenmøde. 
Det foregår på studieunitens eget kontor, hvor vejledere, 

studerende og elever sammen gennemgår, det der skal arbejdes 
med i løbet af dagen. I begyndelsen var der fast tilknyttet otte 
stuer til studieuniten, men nu udvælges patienterne ud fra, hvor 
der er mest læring. 

- Arbejdet i uniten fungerer som en form for sidemandsoplæ-
ring, forklarer klinisk vejleder og sygeplejerske Marianne Johansen.

- I begyndelsen er de studerende og eleverne med som patien-
tens anden kontaktperson, mens vi er første kontaktperson, men 
efterhånden som de bliver dygtigere, trækker vi os i baggrunden og 
overlader rollen som første kontaktperson til dem.  

Studieuniten er et læringsmiljø med gensidig sparring og læring, 
hvor studerende og eleverne kan prøve sig selv af i et trygt miljø.

- Uniten giver plads til refleksion studerende og elever imellem 
uden råd og kommentarer fra de mere erfarne medarbejdere. Og vi 
kan se, at når de har fået sparring i uniten, er de mere trygge ved at 
byde ind med observationer og idéer på for eksempel den ugentlige 
behandlingskonference. Så uniten betyder faktisk, at de bliver hur-
tigere integreret i afsnittet, siger Marianne Johansen.

tæt samarbejde 
I uniten arbejder studerende og elever tæt sammen med vejle-
derne. Og modsat andre afdelinger, der typisk har en ugentlig dag 
afsat til klinisk vejledning, foregår den kliniske vejledning flydende 
hen over hele ugen alt efter hvilke situationer, der opstår.

- Det tætte samarbejde med vejlederne betyder, at der er mere 
plads til at reflektere over de ting, der sker, og det lærer man rigtig 
meget af. Det betyder også, at man er i gang hele tiden, siger syge-
plejestuderende Nicholine Sørensen.

Afsnittet har fået positive tilbagemeldinger på projektet fra 
sygeplejeskeuddannelsen.

Bedre arbejdsmiljø
Studieuniten har endvidere givet et bedre arbejdsmiljø på afsnittet, 
forklarer afdelingssygeplejerske N6, Lone Nørgaard Møller.

- Oprettelsen af uniten har givet mere luft i afsnittet for det 
faste personale. Nu har de ikke altid studerende og elever omkring 
sig, og ligesom uniten har brug for eget kontor, har det faste perso-
nale også fået deres eget rum. Derudover kan de medarbejdere, der 
ikke føler, de har overskud til at tage sig af de studerende vælge 
det fra med god samvittighed, for uniten tager sig af dem, forklarer 
hun.

Afsnittet har også haft gode erfaringer med at tilknytte en 
nyansat medarbejder til studieuniten, som en form for introduktion 
til arbejdet. Og drømmen er at få lægerne og de medicinstuderende 
med i projektet. 

Studieunit er et kendt fænomen i somatikken, især på medi-
cinske afdelinger, men uniten på N6 er så vidt vides den første i 
psykiatrien i Danmark.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte klinisk vejleder  
Marianne Johansen, N6. 

Studieunit skaber et trygt læringsmiljø for studerende og elever. 
Afsnittets rygerum blev nedlagt og fungerer nu som kontor for  
uniten. Fra højre: Sygeplejestuderende Nicholine Sørensen,  
sygeplejerske og klinisk vejleder Marianne Johansen og afdelings-
sygeplejerske Lone Nørgaard Møller. 

Miniafdeling i afsnittet for studerende og elever.

På N6 bemandet af:

1 klinisk vejleder

2 praktikvejledere

1 sygeplejerske

3 sygeplejestuderende

3 social- og sundhedsassistentelever 

Andre medarbejdere tilknyttes som ad hoc vejledere.

Studieuniten fungerer i dagvagter på alle hverdage.

Patienterne bliver udvalgt til uniten ud fra, hvor der  

er mest læring. 

Uniten får også udadreagerende patienter og meget  

svære patienter, når det passer ind i læringsforløbet.

STUDIEUNIT:

¨



BeVidSt nærVær – en Vej ud aF nedtryKtHed
the mindfull Way
af: Williams, teasdale, Segal, Kabat-Zinn, akademisk Forlag

Mindfullness/bevidst nærvær er et af tidens hotte emner, og ”Bevidst nærvær – en vej ud af ned-
trykthed” er en dansk oversættelse af en selvhjælpsbog, som er skrevet til patienter med (kroniske) 
depressioner for at hindre tilbagefald. 

Den fokuserer på dét at være i nuet. At være opmærksom på det, der sker lige i øjeblikket og ikke 
fortid eller fremtid. Meditative øvelser forklaret grundigt og desuden en cd med instruktion - guidede 
meditationer - indtalt på dansk. Der arbejdes med opmærksomhedsfokus, kropsscanninger og andre 
øvelser. Om bevidst nærvær – tag en 3 min. pause i en travl hverdag.

Bogen er opbygget i forskellige dele, hvoraf bl.a. sind, krop og emotioner behandles. Der er bl.a. 
beskrivelse af tilbagevendende depressioner og dén betydning, som tanker og følelser kan have. Lidt 
om hvor ondt det gør og en bevidsthed om, hvad der fremkalder ubehagelige følelser og tanker. En 
understregning af, at det ikke er et problem at være ulykkelig som sådan, men at det er vores tanker 
og følelser omkring det, som giver vanskelighederne og smerten.

Sidste del af bogen beskriver et konkret forslag til et 8 ugers program – som forfatterne gennem-
fører med patienter. Efterhånden som metoderne bliver indarbejdet, kan den enkelte tilrettelægge 
programmet, som det passer bedst lige netop til ham/hende.

Bogen giver en god indføring til begrebet mindfullness og tankerne bag dette. Jeg synes, det er en meget 
spændende og relevant bog, som bestemt kan anbefales til patienter med gentagne depressioner. 
Behandlere og andre med interesse for området kan ligeledes inspireres og evt. anvende materialet.

anmeldt af: Ea Bøhm Jepsen, speciallæge i psykiatri

udFOrdrinGer i KOGnitiV terapi 
– HVad Gør man når metOderne iKKe VirKer 
af: judith S. Beck, akademisk Forlag

Bogen henvender sig til nye terapeuter, der har en vis viden om og erfaring med kognitiv terapi. Den 
kan med fordel bruges som opslagsbog eller selvhjælpsbog for terapeuter ved den daglige refleksion 
efter hver terapisession, men den kan naturligvis ikke erstatte supervisionen af erfaren supervisor.

Sproget er levende og lettilgængeligt, og bogen er krydret med talrige små og mere omfattende 
eksempler og case-og terapi-stories, som i høj grad fremmer forståelsen af pointerne.  

Alle terapeuter har stået i den situation, at de kendte metoder i kognitiv terapi ikke virker. Her er 
et redskab til systematisk at undersøge centrale elementer i behandlingen for at finde ud af, hvor 
den kører af sporet. Der lægges således vægt på, at behandlingskonceptet er klart og tydeligt for 
både patient og behandler. Hvis terapien ikke virker, er det tegn på, at der skal kigges kritisk på de 
enkelte elementer i terapien: patientrollen – terapeutrollen – anvendelsen af de kognitive metoder. 
Disse tre indgår i et udfordrende samspil, hvor der kan opstå mirakler, når det lykkes. Bogen kan 
varmt anbefales.

anmeldt af: Lillian Thomsen, Sygeplejerske i Klinik for OCD, De Psykiatriske Specialklinikker
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Boganmeldelser

Bøgerne er anmeldt af medlemmer af PsykInfos  
anmelderkorps og kan lånes på Forskningsbiblioteket: 
www.forskningsbiblioteket.dk

Anmeldelserne er en forkortet version. Du kan læse 
hele anmeldelsen på psykinfo.dk, her kan du også finde 
anmeldelser af andre bøger. 

M A R K  W I L L I A M S ,  J O H N  T E A S DA L E ,  
Z I N D E L  S E G A L  O G  J O N  K A B AT-Z I N N

  Bevidst  
     nærvær 

The
Mindful
The

Mindful
The

    Way

A K A D E M I S K  F O R L A G

Indeholder en cd med guidede meditationer 

– en vej ud af nedtrykthed

B evidst nærvær – Mindfulness – er en enkel, men effektiv måde 

at blive opmærksom på sine mest vanskelige følelser og livs-

erfaringer og en gang for alle bryde en ond cirkel af depressive 

tanker. I Bevidst nærvær viser forfatterne hvorfor vores sædvanlige 

forsøg på enten at ”tænke” os ud af eller blot ”glemme” de negative 

tanker trækker os ind i en nedadgående spiral. Med udgangspunkt 

i kognitiv terapi og buddhistisk inspirerede meditationsteknikker 

fortæller bogen hvordan man undgår de tænkemåder der fører til 

nedtrykthed, grublen og selvbebrejdelser. 

Det er muligt at møde livets udfordringer med større overskud.

Den medfølgende cd med guidede meditationer er udarbejdet af Jon 

Kabat-Zinn og indtalt af den danske psykolog Antonia Sumbundu.

Depression gør ondt. Den er tyven der 

stjæler din glæde, det urolige sind der 

holder dig vågen nat efter nat. Den er 

dagslysdæmonen som kun du kan se, 

mørket som kun er synligt for dig. (…) 

 Man begynder at ruge over tingene. 

Man mister kontakten med omverdenen 

og andre mennesker, selv med de nær-

meste. Man under ikke sig selv at opleve 

tilværelsens mangfoldige indtryk. Ikke så 

sært at man mister modet og til sidst føler 

at man intet kan stille op. Men netop i den 

situation kan et medfølende, meditativt 

nærvær gøre en forskel. 

(Uddrag fra bogen)

MARK WILLIAMS, ph.d., er professor ved in-

stitut for klinisk psykologi og Wellcome Trust 

Principal Research Fellow, University of Ox-

ford, England. Fra 1983 til 1991 forsker ved det 

medicinske forskningsråds Cognition and Brain 

Sciences Unit, Cambridge, England.

JOHN TEASDALE, ph.d., har været ansat som 

seniorforsker først ved Department of Psychia-

try, University of Oxford, siden ved Cognition 

and Brain Scien ces Unit, Cambridge, England.

ZINDEL SEGAL, ph.d., er professor i psykoterapi 

ved University of Toronto. Han er leder af Cog-

nitive Behaviour Therapy Unit ved Centre for 

Addiction and Mental Health, professor ved De-

partment of Psychiatry and Psychology og leder 

af det psykoterapeutiske program i Department 

of Psychiatry, alle ved University of Toronto.

JON KABAT-ZINN, ph.d., er forsker, forfatter og 

meditationslærer. Han er professor emeritus 

ved University of Massachusetts Medical School 

hvor han var direktør for Center for Mindfulness 

in Medicine, Health Care, and Society ved dets 

grundlæggelse i 1995; han er desuden med-

stifter af og tidligere chef (1979) for centrets 

verdens kendte Stress Reduction Clinic.

Bliv tilmeldt vores nyhedsservice på 

www.akademisk.dk

Omslagsdesign: Michala Clante Bendixen 

med foto fra Jupiter
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midt i  min hverdag

Irene Meldgaard 

Hvis der har været anvendt tvang overfor en 
patient, skal der holdes en efterfølgende 
samtale. Det står i loven, og det er vigtigt, at 

personalet er godt rustet til samtalen, for undersøgel-
ser har vist, at gode eftersamtaler kan være med til at 
nedbringe anvendelsen af tvang, forklarer psykiatrisk 
sygeplejerske Irene Meldgaard.

- Men samtalerne kan være svære, og der ligger 
måske også et tabu omkring det at spørge en patient, 
der har været lagt i bælte, hvordan han eller hun ople-
vede det. Men ved at snakke om det, får patienten 
mulighed for at bearbejde oplevelsen, der måske har 
været traumatisk, forklarer hun.

- Jeg så selvfølgelig helst, vi helt kunne undgå tvang, 
for det er et meget stor indgreb i den personlige frihed, 
og det er også grænseoverskridende for personalet at 
udøve tvang, men jeg tvivler på, vi kan nå så langt. Men 
dialogen betyder, at patienterne føler sig lyttet til og 
respekteret på en anden måde.

Irene Meldgaard begyndte for alvor at interessere sig 
for eftersamtaler, da hun i 2009 tog specialuddannel-
sen i psykiatri for sygeplejersker. Før efteruddannelsen 
troede hun, de obligatoriske eftersamtaler hørte til 
lægernes område. Så da hun opdagede, at det også er 
plejepersonalets ansvar at holde eftersamtaler, fordy-
bede hun sig i området. 

- Jeg lavede blandt andet en undersøgelse på min 
egen afdeling, der viste, at samtalerne langt fra altid 
blev holdt, og at personalet følte sig usikre i forhold til 
dem. Derfor har vi nu sat fokus på området, fortæller 
Irene Meldgaard.

Sammen med sin afdelingssygeplejerske har hun 
holdt en undervisningsdag om emnet, og sammen med 
to kolleger danner hun en gruppe, der under ”Imple-
menteringsnetværket - forebyggelse og håndtering af 
tvang i psykiatrien”, også fokuserer specielt på efter-
samtaler.

sygeplejerske P1, Regionspsykiatri Vest, Holstebro

Eftersamtale med patienter, der har været udsat 

for tvang, kan være med til at nedsætte anven-

delse af tvang, og det får patienten til at føle sig 

lyttet til og respekteret. Derfor arbejder jeg på at 

højne kvaliteten af de obligatoriske eftersamtaler  

¨

¨

Eftersamtaler ved tvang


