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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 afdelin-
ger 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: 
Arbejdsglæden smitter, siger forstander Janne Martinussen, 
efter det socialpsykiatriske tilbud Tangkær har været  
gennem et stort forandrings- og arbejdsmiljøprojekt.
Fra venstre Emina Kovacevic, Lars Erik Quortrup, Annemette 
Tjørnelund, Janne Martinussen og Ann Kirketerp Sørensen.
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Tema: Arbejdsmiljø
De næste to år står i arbejdsmiljøets tegn. 

PS været en tur rundt i organisationen  
og snakket med medarbejdere, som allerede  
har haft gode  erfaringer med arbejds- 
miljøprojekter  ................................................. 06-15
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F
orskningen peger på START, som et af de mest velegnede red-

skaber til at lave risikovurderinger af blandt andet retspsykia-

triske patienter. Redskabet er udviklet i Canada, men bruges 

også i England, Finland, Norge, USA og Skotland og implementeres 

nu også i Region Midtjylland. Først på Retspsykiatrisk Afdeling på 

Århus Universitetshospital, Risskov.

- Nu indfører vi systematisk brug af den metode, som forsknin-

gen viser, er ”best practice” til at give et billede af, hvor patienterne 

har størst risiko for at udvise uhensigtsmæssig adfærd. I START er 

der fokus på syv domæner, navnlig forebyggelse af vold og trusler. 

Og der vil fremover blive tale om konsekvent brug af strukturerede 

metoder, fortæller Susanne Bengtson, psykolog og ph.d., Retspsy-

kiatrisk Afdeling i Risskov.

Når implementeringen er færdig, omkring april næste år, vil alle 

retspsykiatriske patienter blive vurderet på baggrund af START hver 

tredje måned med efterfølgende revidering af deres behandlings-

plan. Derudover vil patienterne en gang om året blive vurderet af en 

psykolog med HCR-20, som beskriver patientens generelle risiko for 

at udøve vold, ligesom de vil blive vurderet med BVC, der vurderer 

akut risiko for udadreagerende adfærd her og nu og cirka otte timer 

frem. I dag bliver patienterne primært risikovurderet af plejeper-

sonalet ved brug af BVC, samt af psykologer efter HCR-20, når der 

findes behov herfor. Men redskaberne bliver ikke brugt systematisk. 

- Forskningen viser, at hvis man skal forudsige en patients 

voldsrisiko på længere sigt, så giver brug af strukturerede metoder 

højere præcision, og det indfører vi nu, forklarer Susanne Bengtson.  

I fremtiden skal de tre redskaber supplere hinanden. START-

vurderingerne vil også være et godt værktøj for psykiaterne, når de 

skal vurdere, om patienternes domme kan lempes.

Ønsker et anderledes liv
Tidligere blev en patient enten kategoriseret som farlig eller ikke 

farlig. Det bevæger man sig efterhånden væk fra. I dag taler man 

om en relativ risiko. 

- Det nye og det gode ved START er, at det er et mere dynamisk 

redskab. Metoden arbejder med dynamiske faktorer, som man 

kan påvirke og ændre ved forskellige former for behandling. Nogle 

patienter kan for eksempel gå fra at være i høj risiko for at udøve 

vold til at være i lav risiko, hvis de ydre omstændigheder ændres, 

forklarer psykolog Louise Hjort Nielsen. 

- En anden god ting ved det nye redskab er, at det også ser på 

hvilke ressourcer patienterne har til at imødegå potentielle risiko-

faktorer. Det viser personalet, hvor de kan gå ind og understøtte de 

styrker og muligheder, som patienten har i forvejen, supplerer over-

sygeplejerske Mette Krøyer.

Arbejdet med redskabet foregår i tæt dialog med patienten, 

hvilket betyder, at personalet kommer tættere på patienterne. I 

arbejdet indgår blandt andet forskellige risikoscenarier. Patienten 

og personalet arbejder sammen om at forebygge risikoadfærd hos 

den enkelte.

- Redskabet kan også være med til at give patienterne et andet 

billede af sig selv. De er ofte så stigmatiserede, at de har svært 

ved at se, at de har mulighed for at komme ud og leve på en anden 

måde. Men der er ingen af vores patienter, der ikke ønsker at have 

Alle retspsykiatriske patienter i Region 
Midtjylland vil fremover blive risikovurderet 
hver tredje måned efter en helt ny metode, 

som er hentet hjem fra Canada.
Psykolog Louise Hjort Nielsen (tv),  
oversygeplejerske Mette Krøyer og  

psykolog Susanne Bengtson.

Af: Mette Kristensen

Foto: Helene Bagger ¨

Nu intensiveres arbejdet med de retspsykiatriske patienter. Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov 

er i gang med at indføre et nyt arbejdsredskab, som er udviklet i Canada. Redskabet hedder 

START og er et risikovurderingsværktøj, der også arbejder med patienternes styrker 

Ny  
til retspsykiatriske patienter
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Flg. tre redskaber skal supplere hinanden 

START:  Short Term Assessment of Risk and Treatability

HCR 20: Historical Clinical Risk-20

BVC: Brøset Violence Checklist

REDSKABER TIL VURDERING AF RISIKO

¨
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Risiko for vold mod andre

Risiko for selvskade

Risiko for selvmord

Risiko for absentering/rømning

Risiko for misbrug

Risiko for selvforsømmelse

Risiko for viktimisering/selv at blive offer

DE SyV START DOMæNER, SOM REDSKABET 
KAN BRUGES TIL AT VURDERE På

¨

1) Sociale færdigheder

2) Relationer

3) Beskæftigelse

4) Rekreationstid/fritid

5) Selvpleje

6) Mental tilstand

7) Emotionel tilstand

8) Misbrug

9) Impulskontrol

10)  Eksterne udløsende faktorer/triggers

11) Social støtte

12) Materielle ressourcer

20 START EMNER, SOM 
REDSKABET ARBEJDER MED

¨

et anderledes liv. Så jeg håber, at START også kan give patienterne 

en større indsigt og nogle redskaber til at hjælpe sig selv med at 

komme hurtigere ud af systemet, siger Mette Krøyer. 

En veldrevet retspsykiatri koster
START er en stor investering for Retspsykiatrisk Afdeling. Men både 

ledelse og medarbejdere tror på projektet, og hvis man skal lave en 

god og effektiv behandling af disse patienter, så koster det, forkla-

rer Mette Krøyer.

- Der går mange arbejdstimer med at implementere redskabet, 

men personalet vil det rigtig gerne. De kan se fordelen ved at bruge 

det i deres daglige arbejde. Metoden er udviklet af sygeplejersker, 

og det skal netop bruges af det plejepersonale, som kender patien-

ten bedst, fortæller hun.

Afdelingen er i øjeblikket ved at få redskabet oversat til dansk, 

men nogle medarbejdere er allerede begyndt at bruge det. Planen 

er, at også medarbejdere på andre afdelinger og hospitaler i regio-

nen skal undervises i at bruge redskabet i arbejdet med deres rets-

psykiatriske patienter. 

Psykolog Louise Hjort Nielsen følger arbejdet tæt og skal lave en 

ph.d. om START-projektet.

- Det er klart, at når vi bruger så mange midler på at indføre et 

redskab, der i udlandet er evidens for virker, så vil vi også gerne 

kunne dokumentere, om det har en effekt hos os. På nuværende 

tidspunkt har vi fået tilsagn om 1,2 mio. kr. til projektet fra Tryg-

Fonden, siger Louise Hjort Nielsen.  

Retspsykiatrisk Afdeling samarbejder med engelske og canadiske 

psykiatere om at implementere redskabet.
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Arbejdet har to fokuspunkter: 
At nedbringe vold og trusler om vold, 
samt at skabe balance i hverdagen 
mellem forventninger og de tilstede-
værende ressourcer.

PS er taget en tur rundt i organisationen 
og har snakket med medarbejdere, der 
allerede har haft gode erfaringer med at 
arbejde målrettet med arbejdsmiljøet. 
Dem kan du møde på de næste sider, 
men først snakker vi med en organisations-
konsulent. Vi har især interesseret os for 
det andet fokuspunkt – at skabe bedre 
balance mellem forventninger og 
ressourcer.
  

Tema: Arbejdsmiljø
Forventninger kontra ressourcer  
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De næste to år står i arbejdsmiljøets tegn 

Psykiatri- og socialledelsen har netop sat en 

stor indsats i gang, der skal finde metoder

til at skabe og sikre et godt arbejdsmiljø 

på alle arbejdspladser i organisationen. 
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Mange har svært ved at gennemskue, hvornår de har gjort 
det godt, og hvornår de kan tillade sig at være stolte af 
deres arbejdspræstation. For der vil altid være forvent-

ninger, som de ikke kan indfri, uanset hvor hårdt de arbejder. Det 
gælder for såvel ledere som medarbejdere i det offentlige og ikke 
mindst inden for et så følsomt arbejdsfelt som Psykiatri og Social. 

- Hvis man har valgt at arbejde med nogle af samfundets svage-
ste mennesker, er det fordi, man gerne vil hjælpe andre, og mange 
lægger ofte meget sjæl i arbejdet. Det betyder, de stiller tårnhøje 
forventninger til sig selv og den ydelse, de yder. Men hvis man spør-
ger dem, om de er stolte af deres arbejde, siger mange nej. Det er 
urimeligt, for de gør et kæmpe arbejde og burde være stolte, siger 
organisationskonsulent Tom Mårup, der er oplægsholder på Psykiatri 
og Socials temadag for arbejdsmiljø den 27. september. Tom Mårup 
har egen konsulentvirksomhed, men har tidligere arbejdet i Koncern 
HR, Organisation og Ledelse i Region Midtjylland og kender derfor 
området.

Han mener, at organisationerne skal blive bedre til at skabe klar-
hed over, hvilke krav og forventninger de stiller til deres medarbej-
dere. Dermed bliver succeskriterierne også klarere, og medarbejderne 
får lettere ved at gennemskue, hvornår de kan føle sig stolte.  

Det offentlige er kommet under pres
Ifølge organisationskonsulenten er der flere grunde til, at det 
offentlige i disse år er kommet under et krydspres. Afdelinger og 
tilbud skal som offentlige institutioner leve op til et myndighedsan-
svar. Det vil sige, at de skal tage imod alle og yde en service, som er 
politisk bestemt. Samtidig skal de matche det private på det øko-
nomiske område, uden de har samme mulighed for selv at vælge 
kunder og sætte standard. Og dertil kommer, at mange borgere 
føler sig som kunder i det offentlige og har høje forventninger, og 
derfor ofte kommenterer på den ydelse, de modtager.   

- Det er alt sammen med til at gøre succeskriteriet diffust. I det 
private ved man, at man har gjort det godt, når økonomien er god, 
men i det offentlige er det kun ét succeskriterium. Man skal både 
skaffe pæne regnskaber og leve op til borgernes, brugernes, de 
pårørendes og politikernes sommetider modstridende forventnin-
ger. Ofte med mediernes nysgerrige blik i nakken. Og selv afdelinger 
og tilbud, der gør det godt på alle punkter, kan opleve, at de allige-
vel ikke slår til, for så står der bare endnu flere i kø til deres ydelser, 
forklarer Tom Mårup.

Succeskriteriet for arbejdet i det offentlige er i dag for diffust. Mange føler, de står i et krydsfelt mellem 
ressourcer, krav og forventninger, og det skaber frustration. Derfor skal organisationerne blive bedre til at 
skabe klarhed, siger organisationskonsulent Tom Mårup 

 Man skal kunne føle sig stolt    

07

Af: Mette Kristensen¨

Tom Mårup, organisationskonsulent.Ill
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Vejen frem
For at medarbejderne kan komme ud af dette 
krydspres, er det vigtigt, at organisationen 
sætter klare succeskriterier på for arbejdet, 
men medarbejderne har også selv et ansvar, 
mener Tom Mårup.” Det kan selvfølgelig være 
svært at gå på kompromis med sine egne 
standarder, når man arbejder med mennesker. 
Og løsningen er ifølge konsulenten heller ikke 
at gå mod sin egen samvittighed eller opgive 
sin faglighed, men at omdefinere hvad der er 
en succes. Det er langtfra kun den enkeltes 
ansvar, det er først og fremmest et organisa-
torisk anliggende at afklare og aftale, hvad 
der er ikke blot ’mindst ringe’ eller ’ok’, men 
’godt’", forklarer han. 

- Det kan for eksempel være meget hårdt 
at måtte sige til et menneske, der møder op 
på en psykiatrisk skadestue, at hun ikke kan 
blive indlagt, hvis hun meget gerne vil ind-
lægges. Men her er det centralt, at medar-
bejderen ser, at selv om hun ikke kan opfylde 
patientens ønske om at blive indlagt, så har 
hun måske alligevel gjort sit arbejde vældig 
godt den dag – også selv om hun ifølge 
sin egen standard gerne ville have hjulpet 
patienten bedre, siger Tom Mårup. 

- Det er en kæmpe psykologisk og organisa-
torisk udfordring at lære at tænke anderledes 
på dette punkt. Her bør ledelserne gå ind med 
blandt andet supervision, for medarbejderne 
hjælper brugere og patienter bedst, hvis de 
formår at smide den dårlige samvittighed ud 
og i stedet tillader sig at være stolte over alle 
de gode resultater, der trods alt er masser af 
inden for området, men kun sjældent kommer 
ud i offentlighedens lys, siger konsulenten. 

Ressourcer er ikke kun kolde kontanter
På samme måde som begreberne krav og 
forventninger trænger til at blive defineret, så 
mener Tom Mårup, at også begrebet ressour-
cer trænger til at blive udvidet. Mange tænker 
kun økonomi, når de siger, at et område har 
brug for flere ressourcer, men det er måske 
ikke kun penge, der er brug for. I takt med at 
ydelserne bliver mere komplicerede, kan det 
for eksempel også være kompetenceudvik-
ling, opgaveglidning eller opgaveflytning, der 
er brug for. Det kræver til gengæld mod til 
at udfordre vaner hos sig selv og egen fag-
gruppe, forklarer Tom Mårup.

På temadagen vil Tom Mårup blandt 
andet fremlægge et redskab, som kan 
hjælpe ledere og medarbejdere til at defi-
nere mere klart, hvad der ligger bag krav og 
forventninger. 

Tema: Arbejdsmiljø
Forventninger kontra ressourcer Afdelingsleder Inge Petersen og  

pædagogerne Karsten Brændemose  
og Bent Rothmann(th) har  

til dagligt godt øje for  
arbejdsmiljøet på Kløvhøj.



Medarbejderne på Møllebækkens afdeling Kløvhøj planlægger sig til en god balance mellem krav, 
forventninger og ressourcer

Det gælder om 
at være godt forberedt  

Forberedelse er nøgleordet, når medarbejderne på døgninstitu-
tionen Møllebækken skal finde balancen mellem krav, forvent-
ninger og ressourcer. Det gælder ikke mindst på institutionens 

afdeling Kløvhøj ved landsbyen Dalstrup. Her har 12 faste medarbejdere 
ansvaret for fem udadreagerende børn og unge. Institutionens beboere 
er typisk aggressive eller selvskadende som følge af et mentalt handi-
cap. Det stiller særlige krav til de ansatte – og til arbejdsmiljøet.  

- Netop fordi vi har så svær en målgruppe, har Møllebækken valgt 
at prioritere arbejdsmiljøet meget højt. Hver afdeling har mindst én 
sikkerhedsrepræsentant, så medarbejderne bliver meget involveret i 
arbejdsmiljøarbejdet, siger afdelingsleder Inge Petersen, Kløvhøj.

- Samtidig har vi et stående tilbud om, at medarbejderne altid kan 
få supervision. Det kan være af en kollega, en leder eller en ekstern 
konsulent, alt afhængig af behovet, siger hun.

Supervisionen foregår rutinemæssigt efter hver vagt, men den 
kan også finde sted i det øjeblik, en medarbejder føler behov for at få 
talt ud om en konkret episode.

Struktureret hverdag
Et andet værktøj til at sikre et godt arbejdsmiljø er, at der er lavet 
procedurer for alle arbejdsgange. Blandt andet findes der på afde-
lingens kontor en serie ringbind med strukturplaner og halvårspla-
ner for hvert enkelt barn. 

- Det betyder, at jeg kan slå op og se, hvad jeg skal være 
opmærksom på hos et bestemt barn. Det har vi rigtig gode erfarin-
ger med, siger Karsten Brændemose, der er pædagog på Kløvhøj.

Strukturplanerne beskriver i skemaform hverdagen for den 
enkelte beboer. Det gælder alt lige fra, hvornår barnet skal stå op 
om morgenen, hvornår gardinerne skal trækkes fra, hvornår barnet 
skal tage overtøj på, og hvem barnet skal følges med op til bussen.

- For nogle mennesker kan det virke skræmmende, at alting er 
så skemalagt. Men det er nødvendigt af hensyn til børnene. Vores 
børn trives ikke med det frie valg. De kan reagere voldsomt, hvis 
ikke deres hverdag er meget struktureret, forklarer Karsten Bræn-
demose.

I alle tilfælde bliver procedurerne omkring hvert barn lavet ud fra 
en individuel vurdering.

Når ressourcerne er knappe
Det forekommer, at ressourcerne ikke synes at stå mål med de 
stillede krav og forventninger. Det kan især medføre et pres på de 
medarbejdere, der har med børnene at gøre i dagtimerne.

Inge Petersen forklarer, at hun i de tilfælde forsøger at tilrettelæg-
ge vagtplanen, så den enkelte medarbejder så vidt muligt får nogle 
afbræk i løbet af dagen. For eksempel når børnene er i skole eller 
arbejder i skoven under andre pædagogers opsyn.

- Heldigvis er det sjældent, at vi oplever de situationer. De fleste 
sagsbehandlere har en god fornemmelse for, at det er børn, der er 
særligt ressourcekrævende. Derfor får vi som regel også de ressour-
cer, der er nødvendige, siger Inge Petersen.

Hånd om problemerne
Bent Rothmann er en af de pædagoger på Kløvhøj, der har oplevet at 
stå alene med et barn på afdelingen. Han føler, at der trods de man-
ge udfordringer bliver taget godt hånd om arbejdsmiljøet på Kløvhøj.

- Ressourcerne kan være en hæmsko, men jeg oplever ikke, at 
problemer bliver bagatelliseret, eller at ledelsen vender det blinde 
øje til, siger han.

- Supervisionen hjælper til, at man opfører sig professionelt og 
ikke lader sig påvirke personligt af de situationer, der opstår. Det er 
vigtigt at huske sig selv på, at børnene ikke er onde, men at de rea-
gerer, som de gør på grund af deres handicap, siger Bent Rothmann.

Karsten Brændemose supplerer:
- Det kræver en vis psyke at være ansat her. Derudover betyder 

det meget, at vi giver hinanden professionel hjælp, taler sammen 
og analyserer hinanden, inden vi går hjem.

- Samtidig er vi opmærksomme på, hvis folk er ved at drukne i 
en opgave. Det kan supervisionen også hjælpe med, siger Karsten 
Brændemose. 

Af: Jan Hallin

Foto: Tonny Foghmar¨
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Kløvhøj er en afdeling under døgninstitutionen Møllebækken  
på Djursland.

Målgruppen er børn og unge med udadreagerende adfærd  
kombineret med mental retardering.

Alle beboere på Kløvhøj har behov for en massiv individuel  
specialpædagogisk indsats.

Kløvhøj ligger tæt på skov, mark og eng. Det giver basis for 
mange aktiviteter for beboerne.

Læs mere om institutionerne på www.moellebaekken.rm.dk

MøLLEBæKKEN OG KLøVHøJ

¨



Afsnit U er et ungdomspsykiatrisk afsnit for unge i alderen 14-18 

(21) år med psykiatriske problemstillinger.

Indlæggelse finder sted efter en ungdompsykiatrisk vurdering og 

kan forekomme både planlagt og akut. Indlæggelsens varighed 

er meget forskellig, alt efter de unges problemer og behand-

lingsbehov. Afsnittet har 10 (12) sengepladser, som er opdelt i en 

åben og en skærmet del, samt et ambulatorium. 

FAKTA OM UNGDOMSPSyKIATRIEN I RISSKOV:

¨

Tema: Arbejdsmiljø
Forventninger kontra ressourcer 
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Et voldsomt overfald i foråret 2010 på en ansat i ungdoms-
psykiatrien i Risskov var for alvor med til at åbne øjnene op 
for at sætte massivt ind over for arbejdsmiljøet. Et halvt år 

tidligere i efteråret 2009 modtog afsnittet et påbud fra Arbejds-
tilsynet om at forbedre arbejdsmiljøet, og i den forbindelse blev en 
procesgruppe nedsat. Det er denne procesgruppe, der står bag et 
stort projekt, der sætter fokus på afsnittets arbejdsforhold, beman-
ding og kultur. Arbejdsmiljøet på afsnittet skal nu have et løft – og 
det er alle, der i samlet flok skal løfte. 

Tillidsrepræsentant Helene Lynøe og arbejdsmiljørepræsentant 
Søren Rasmussen er to af medlemmerne af den procesgruppe, der, 
i forbindelse med Arbejdstilsynets påbud, blev nedsat. Gruppen står 
blandt andet bag og støtter det projekt, der her i efteråret invol-
verer alle ansatte på det ungdomspsykiatriske afsnit i Risskov. De 
øvrige medlemmer af procesgruppen er afsnitsledelsen bestående 
af overlæge og afdelingssygeplejerske, alle tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter samt en udefrakommende arbejdsmiljøkonsulent. 
Med overskriften faglighed og nøgleordene tillid, tryghed, sikkerhed 
og samarbejde skal alle ansatte mødes til teori og praksis i, hvordan 
man samarbejder, hjælper og støtter hinanden på en udfordrende 
arbejdsplads. Målet er at få skabt en stærk og kraftfuld kultur, som 
gør det nemmere for den enkelte og for gruppen at manøvrere i det 
daglige. Der er i efteråret planlagt to moduler, og processen skydes i 
gang her i september. 

Et projekt med top-prioritet
Der er sat fem dage af i september, og den faste personaledag er 
inddraget til formålet, fortæller Helene Lynøe. Kolleger, der har bedt 
om ferie på datoer, hvor projektet kører, har fået afslag. Der er såle-
des meldt klart ud til alle, at dette projekt har top-prioritet. Indhol-
det i modulerne bliver for en stor dels vedkommende de ansattes 
selvoplevede episoder eller oplevelser fra dagligdagen. Alle kolleger 
er blevet bedt om at komme med eksempler på svære situationer, 
de har oplevet. Meningen er så, at kolleger skal spille episoderne 
igennem, mens et video-kamera kører. Efterfølgende bliver optagel-
serne set igennem, og der snakkes om, hvad der var svært, og om 
det kunne have været gjort anderledes. 

- Der kan være tale om alle mulige situationer, hvor man som 
ansat bliver ”prøvet af”, siger Søren Rasmussen, der er med til at 
skrue programmet sammen.  

- I forbindelse med de planlagte situationsspil er det vigtigt, 
at alle i rummet er med i processen. Der skal ikke være tilskuere, 
så deltagerne kan få fornemmelsen af at blive observeret, siger 
Helene Lynøe. 

Efterårets projekt med arbejdsmiljø er langtfra det første tiltag. Der 
har flere gange været mindre tematiserede indslag, men meldingen 
fra kollegerne har været, at det ikke har været nok.

- Vi skal helt ned og have fat i det grundlæggende, og det er 
baggrunden for det projekt, der kører nu, siger Søren Rasmussen. 

- Vi manglede den del med at arbejde sammen, og hvordan den 
enkelte har det med at være i pressede/svære situationer. Det at 
lære grebene til brug i forbindelse med konflikthåndteringen var og 
er ok - men ikke nok.

Belastet arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet har over en længere periode været belastet på det 
ungdomspsykiatriske afsnit af flere grunde. 

- Vi har været presset af dårlige patienter og stor udskiftning af 
personale, fortæller Helene Lynøe. Det har blandt andet betydet, at 
der har været utroligt mange vikarer inde. 

Altsammen ingredienser, der har gjort det svært at få en kultur 
på stedet op at stå.

Arbejdstilsynet er orienteret om efterårets kraftanstrengelser 
og har på den baggrund givet et års udsættelse af påbudet. At de 
fysiske rammer heller ikke er optimale på det ungdomspsykiatriske 
afsnit har ikke gjort betingelserne for et godt arbejdsmiljø nem-
mere. Også på dette område ser det ud til, at der sker noget, og at 
afsnittet får del i de satspuljemidler på 25 mio. kr., som staten har 
afsat til forbedringer til den ungdomspsykiatriske retspsykiatri. Af 
det endelige budget for renoveringen, skal Region Midtjylland selv 
betale 20 procent. Pengene skal bruges til at forbedre de fysiske 
rammer til glæde og gavn for både ansatte og patienter. Det bliver 
forbedringer af det bestående – ikke nybygninger. 

Efterårets initiativer er bemærket af kollegerne, fortæller Helene 
Lynøe. Personalet kan se og mærke allerede nu, at der er sat ekstra 
ressourcer ind.

- Processen er også vigtig i bestræbelserne på at kunne fast-
holde medarbejderne i jobbet, så de kan være trygge og sikre på, at 
det er et godt sted at arbejde. Der skal brydes nogle barrierer ned, 
så vi rent fagligt kommer til at stå stærkere, siger Helene Lynøe.

Man kan sige, at man som ansat kan stå imod meget, hvis man 
har oplevelsen af at have en god kollegagruppe i ryggen, siger Hele-
ne Lynøe. Initiativerne er selvfølgelig kun et skridt på vejen, men 
jeg har store forhåbninger.

Opbakningen fra både afsnits- og centerledelsen får store roser 
med på vejen fra tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant: De 
har taget det her alvorligt og investerer store ressourcer i projektet.

Af: Finn Marsbøll

Foto: Tonny Foghmar¨
Arbejdsmiljørepræsentant Søren Rasmussen og tillids-
repræsentant for pædagogerne Helene Lynøe har store 
forhåbninger til efterårets massive indsats mod dårligt 
arbejdsmiljø på det ungdomspsykiatriske afsnit i Risskov.

Situationsspil skal  styrke sammenhold 
Ungdomspsykiatrisk afsnit sætter massivt ind mod dårligt arbejdsmiljø 
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Det emmer af liv, når døren åbner ind til Tangkærs gange. 
Grin og snak giver genlyd mellem de røde mursten på det 
socialpsykiatriske tilbud, og hjælpen til kollegaerne er 

aldrig mange skridt væk. Også selv om kollegaen ikke umiddel-
bart er en del af samme bomiljø som én selv.  

Sådan har det ikke altid været. For nogle år siden var stil-
heden dominerende på gangene, flere medarbejdere gik rundt 
med mavepine, og regler styrede hverdagen på Tangkær.

- Før hilste vi ikke på hinanden, når vi mødtes på gangen. Det 
var kun dem fra vores eget bomiljø, vi hilste på. Vi kendte knap nok 
hinanden, fortæller Emina Kovacevic, der er social- og sundheds-
assistent på Tangkær, og hun suppleres af forstander Janne Marti-
nussen, der på trods af det gode arbejde, der er gjort gennem tiden 
på Tangkær, mødte et delt tilbud, da hun tiltrådte som forstander.

- Formålet med ”Mulighedernes Land” var at skabe en sam-
menhæng på Tangkær, så det ikke længere var os og dem – men 
vi. Det illustrerede vi ved at lave et billede af et stort edderkop-
pespind, hvor forskellige farver repræsenterede forskellige grup-
per på Tangkær. Målet var, at spindet skulle blive til en enkelt 
farve, husker forstanderen. 

Gris er et plus-ord
Midlet til at nå samme farve blev forandrings- og arbejdsmiljø-
projektet ”Mulighedernes Land”. Med støtte fra Forebyggelses-
fonden var projektet en del af hverdagen på Tangkær fra januar 
2009 til maj 2010, og formålet var blandt andet at skabe fælles-
skab, sætte fokus på faglighed og læring, og afskaffe nogle  
af stedets mange regler.

Af: Didde Degn

Foto: Tonny Foghmar¨

Arbejdsmiljøprojektet ”Mulighedernes 

Land” satte fokus på fællesskab og 

samarbejde på det socialpsykiatriske 

tilbud Tangkær, og det blev løsningen 

på mange frustrationer og udfordrin-

ger. Resultatet er større arbejdsglæde, 

sammenhold og fokus på faglighed  

og læring 

Mulighedernes Land 
åbner nye døre på 
Tangkær
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Det skete i tre projektfaser, hvor medarbejdere og ledere blev delt op 
i læringsgrupper på tværs af de forskellige personalegrupper. Med 
hjælp fra konsulenter udefra blev der gennem konkrete øvelser og 
diskussioner i læringsgrupperne sat fokus på kompetencer, værdier 
og arbejdsmiljø. Og begreber som ”grisen” og ”fluen på væggen” blev 
en vigtig del af ordforrådet på Tangkær. Begge er praksisøvelser, som 
viser, at der er plads til forskelligheder, både i den måde medarbej-
derne ser tingene på, og den måde de gør dem på.

- Jeg har været spændt på øvelserne, for vi stiller jo vores fag-
lighed frem. Det er et eksempel på dristighed. Og det kræver også 
mod at invitere en kollega med ind i en arbejdssituation og stille 
sin faglighed til skue, som ”Fluen på væggen” krævede, mener Ann 
Kirketerp Sørensen, der udover at være projektleder på ”Mulighe-
dernes Land”, også er leder af et af de tre bomiljøer på Tangkær. 

Tre bomiljøer, der gennem læringsgrupperne lærte hinanden 
bedre at kende, og som i dag bruger det øgede kendskab til et tæt-
tere samarbejde.

- Vi er blevet gode til at sige, at vi er gode til noget, og det 
er blevet legalt at sige, at det her er mit kompetenceområde og 
omvendt. Vi udnytter hinanden, og det er dejligt. Der er ingen frem-
mede områder mere, forklarer Annemette Tjørnelund, der er ergo-
terapeut, og hun understreger, at det også i fremtiden er vigtigt 
at lave teams på tværs, så kendskabet til de andre fastholdes. Det 
giver omsorgsmedarbejder Lars Erik Quortrup hende ret i.

- At læringsgrupperne var sammensat på tværs var kanon. Det 
faglige, vi har lært, skal vi nok komme til at bruge med tiden. Men 
det er det kollegiale, der har givet rigtigt meget, forklarer han.

Skepsis gav gevinst 
Det er ingen hemmelighed, at projektet og læringsgrupperne blev 
mødt med skepsis fra medarbejderne på Tangkær. Er vi ikke gode 
nok, var et tilbagevendende spørgsmål. Alligevel endte det med at 
blive en succes. 

- Det vigtigste ved projektet var sammenhængene. Et godt 
arbejdsmiljø giver et bedre tilbud og en bedre indsats. Arbejdsglæ-
den smitter af, mener forstander Janne Martinussen, der bakkes op 
ad sine medarbejdere.

- Der er mere sammenhold og glæde. Vi har kendskab til hinan-
den og er glade for at komme her, siger ergoterapeut Annemette 
Tjørnelund. 

Også projektleder Ann Kirketerp Sørensen er stolt af sin arbejds-
plads, efter ”Mulighedernes Land” har vendt op og ned på Tangkær 
og bragt smilet frem .

- Det har været enormt spændende. Jeg er så glad for, at der 
mange gange i forløbet er dukket viden op, som jeg ikke vidste 
noget om. Det er gået utroligt godt i læringsgrupperne, men det 
kræver overblik, og at medarbejderne er med. Det er et must, ellers 
når man ikke i mål, siger projektleder Ann Kirketerp Sørensen, der 
er glad for, at det gennem ”Mulighedernes Land” blandt andet er 
lykkedes at komme af med mange stive regler på Tangkær. I stedet 
er der kommet en ny tilgang til arbejdet, som også kommer bru-
gerne til gode i deres hverdagsliv.

- Det er bedre at bede om tilgivelse end om lov. Man skal handle 
og ikke altid følge reglerne. Derefter kan vi drage læring af det, 
smiler hun.

Et arbejdsmiljøprojekt på Tangkær skabte sammenhæng og sammenhold på tværs af  
bomiljøerne på det socialpsykiatriske tilbud. Nu er det ikke længere et os og dem – men vi.
Fra venstre: Annemette Tjørnelund, Lars Erik Quortrup, Ann Kirketerp Sørensen, Emina Kovacevic 
og Janne Martinussen
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Tangkær, der ligger i ørsted på Djursland, er et af Region Midtjyllands seks  
socialpsykiatriske tilbud til voksne.

Tilbuddet er delt ind i tre bomiljøer, hvoraf et udelukkende er for brugere med  
Huntington Chorea. De to øvrige er for brugere med en psykiatrisk diagnose.  
I alt er der 41 pladser på Tangkær.

TANGKæR

¨

-   Projektets mål var at skabe en boform, hvor brugere og medarbejdere oplever  
trivsel og god stemning.

-   Undervejs i de tre projektfaser fik Tangkær hjælp af konsulenter fra Go’Proces,  
der i første projektfase kørte læringsgrupperne, inden Tangkærs egne ledere tog over  
i de to følgende faser.

-   Projektet satte også fokus på andre ting som sprog og kommunikation både  
medarbejderne i mellem og mellem brugere og medarbejdere.

-   Et af de mere håndgribelige resultater af projektet er en håndbog, der kan inspirere  
og guide andre til at gennemføre et lignende projekt.

-   Vil du vide mere om projektet eller håndbogen, kan du kontakte Ann Kirketerp Sørensen 
på annkirketerp.sorensen@ps.rm.dk

MULIGHEDERNES LAND ¨
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Først tog den daværende overlæge og 
afdelingssygeplejerske Sanne Kipp 
en bærbar computer under armen 

og drog et døgn i sommerhus. Da de kom 
tilbage, havde de defineret de overordnede 
rammer for afsnittet i form af mission, 
vision og en klar strategi. Derefter blev det 
personalets opgave at lave handleplaner 
for, hvordan afsnittet nåede frem til de 
mål, ledelsen havde sat. Det foregik på et 
to-dages seminar med overnatning. Her fik 
medarbejderne samtidig indsigt i afsnittets 
personaleressourcer og økonomi, for det er 
en vigtig faktor i handleplanerne for arbej-
det i afsnittet.

- Jeg var ikke specielt glad for, at vi 
skulle ud og overnatte sammen, men jeg 
må indrømme, det gav noget specielt til 
gruppen, at vi var væk fra afsnittet, og vi 
var sammen i to døgn. Udover at vi nåede 
rigtig meget på de to dage, gav det os også 
en efterfølgende glæde ved at arbejde sam-
men, siger Inger Borgbjerg, specialuddannet 
psykiatrisk sygeplejerske og kvalitets- og 
udviklingssygeplejerske på S3. 

- Det gav også et stort medejerskab til 
projektet, at det var os, medarbejdere, der 
arbejdede med de forskellige handleplaner, 
og vi ikke fik et udkast fra en styregruppe. 
Konkret arbejdede vi i seks grupper med 
hver sit emne, og vi nåede derfor at debat-
tere, næsten alt det vi laver på afsnittet. 
Det gav fælles fodslag til, hvordan vi gør 
tingene på S3. Og det sociale, man får med 
fra sådanne to dage, giver sammenhold. 
Vi forstår hinanden og stoler på hinanden, 
tilføjer social- og sundhedsassistent Tommy 
Hansen.

Afdelingssygeplejerske Sanne Kipp var 
imponeret over at se den lyst og gejst med-
arbejderne udviste for i fællesskab at få løst 
alle opgaverne.

- For mig var det imponerende at se, 
hvordan de knoklede i grupperne. Jeg er 
sikker på, at de to dage er givet godt ud i 
det lange løb. Vi fik skabt en vi-følelse på 
afsnittet, der blandt andet betyder, at når 
en medarbejder beder om hjælp til en opga-
ve, så bliver det taget alvorligt. Og jeg har 
aldrig svært ved at få arbejdsplanen til at 

gå op eller dække vagter i forbindelse med 
sygdom, for afsnittet er et fælles ansvar, 
forklarer hun.

Mangler tid
En af de konkrete ændringer, der blev ind-
ført efter seminariet, var, at dagsedlerne 
blev lavet om til døgnsedler. Tidligere lå 
meget af arbejdet mellem klokken syv og 
15. Sådan er det ikke mere. Arbejdsopga-
verne glider over hele døgnet, og personalet 
løfter i  flok. 

- Der var meget gejst, lige da vi kom 
tilbage, og jeg tror, de nye døgnsedler blev 
lavet i den allerførste nattevagt. Men der 
er også mange ting, vi endnu ikke har haft 
tid til at indføre eller færdigudvikle, selv om 
det er halvandet år siden, vi var af sted. Det 
er utilfredsstillende, siger Tommy Hansen.
De seks arbejdsgrupper arbejder stadig, 
men da der hver dag prioriteres skarpt mel-
lem arbejdsopgaver og ressourcer, har de 
svært ved at finde tid til at mødes. Derud-
over holder afsnittet personalemøde hver 
14. dag, hvor der også arbejdes med de seks 

Tema: Arbejdsmiljø
Forventninger kontra ressourcer 

Vi-følelsen voksede på S3 
Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det skal opbygges,  
plejes og vedligeholdes. Afsnit S3 var et forholdsvis nyt afsnit, da  
hele personalet tog på et to-dages seminar sammen. Det skabte  
sammenhold og fælles fodslag
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handleplaner, men på grund af skiftende 
arbejdstider og dårlige patienter, glider 
arbejdet kun meget langsomt frem. 

- Jeg ville ønske, at alle afsnit havde res-
sourcer til at tage af sted over to dage en 
gang om året og efterfølgende kunne holde 
fire halvdages temadage, hvor alle var med. 
Så kunne vi virkelig rykke i forhold til at 
skabe og vedligeholde et godt og effektivt 
arbejdsmiljø, siger afdelingssygeplejerske 
Sanne Kipp og fortsætter smilende:

- Og det koster faktisk ikke så meget, for 
afsnittene passer hinandens patienter, og vi 
forlanger jo ikke at bo på D’Angleterre.

Det er de to medarbejdere enige i og 
tilføjer, at en del af pengene tjenes hjem 
igen på mindre sygefravær, fastholdelse af 
personale og ikke mindst et personale, der 
får gejst og overskud til forandring.  

Afsnit S3 er et specialiseret afsnit for affektive patienter og svært selvskadende patienter.

Afsnittet er et skærmet afsnit og modtager i øjeblikket også retslige patienter og 

patienter med en tvangsforanstaltning.

Afsnittet blev oprettet i 2007. Det har 17 senge og 20 medarbejdere.

AFSNIT S3

¨

Afsnit S3 meldte sig ikke til projektet, fordi det havde et dårligt arbejdsmiljø, men fordi det var 

et nyt afsnit, der var i gang med at etablere sig. Arbejdsmiljøprojektet foregik i foråret 2009.

Målet var: At skabe fælles forståelse, fælles arbejdsredskaber, faglig refleksion og  

kompetenceudvikling, struktur, tryghed, god kommunikation, gensidig respekt,  

åbenhed og kontinuitet. Alt sammen med fokus på balance mellem arbejdsmængde/

opgaver og ressourcer.

I dag er det sociale arbejdsmiljø på S3 fortsat meget godt, men de faglige arbejdsgrupper 

har endnu ikke haft tid til at afslutte arbejdet. 

ARBEJDSMILJøPROJEKT

¨

Af: Mette Kristensen

Foto: Helene Bagger¨

I forbindelse med et arbejdsmiljøprojekt var hele personalegruppen på afsnit S3 på et to-
dages seminar sammen. Det har givet medarbejderne en efterfølgende glæde ved at arbejde 

sammen og fællesfølelse af ansvar for afsnittet. Afdelingssygeplejerske Sanne Kipp(tv), 
social- og sundhedsassistent Tommy Hansen og sygeplejerske Inger Borgbjerg.
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Nu kan du se det endelige forslag til masterplan for 
Århus Universitetshospital, Risskov. Forslaget skal 
behandles af Regionsrådet den 29. september. 

Masterplanen – og arbejdet med det fremtidige uni-
versitetshospital i Risskov har sit eget logo og sin 
egen side på intranettet. På denne intranetside kan 
du finde det forslag, som nu behandles politisk. Du 
finder intranetsiden ved at klikke på logoet på forsi-
den af PS-intranet. Logoet ser du her ovenover. 

Masterplanen er køreplanen for udviklingen af Århus 
Universitetshospital, Risskov frem mod at blive hele 
regionens universitetshospital.

Når masterplanen er politisk godkendt, skal den 
omsættes til praksis. Den proces vil strække sig over 
flere år og rummer flere delfaser. En koordinations-
gruppe har som forberedelse til den videre proces 
nedsat en stribe arbejdsgrupper, der får til opgave at 
komme med forslag til, hvordan arbejdet gribes an. 

Der vil blive informeret om processen på møder,  
men også løbende i nyhedsbrev og på intranettet.

maSTeRPlan  
under politisk behandling

Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

OBS
AU-centret til Holstebro 
KommUne

AU-centret i Holstebro overgår pr.  
1. januar 2011 til Holstebro Kommune. 
Det er i år det eneste regionale 
tilbud, der overgår til kommunalt 
regi.

Masterplan for 
AUH Risskov

TemaDag Om bøRn Og unge

På udkig efter de uanede muligheder
Hvordan arbejder man med at bringe håb, respekt og ligeværdighed 
ind i arbejdet med børn og unge - og voksne - med psykiske lidel-
ser? Det spørgsmål vil børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz fra 
klinikfællesskabet PsykCentrum i Hillerød tage udgangspunkt i sit 
oplæg på Regionspsykiatri Vests temadag om børn og unge.    
Søren Hertz forstår menneskelig adfærd som kommunikation og 
dermed som invitationer til andre. Hvordan forstår vi invitationen, 
og hvordan skaber vi kontekster, hvor vi sammen med de afgø-
rende personer i de voksnes, børnenes og de unges liv kan få øje 
– ikke kun på problemadfærden – men også på det, der ligger ved 
siden af, og på det, der kan åbne for nye perspektiver og dermed 
nye handlemuligheder?
Temadagen bliver en vekslen mellem oplæg og fælles drøftelser 
samt fremvisning af eksempler på samtaleforløb på video. Søren 
Hertz vil i sit oplæg bygge oven på moderne teorier og forsknings-
resultater relateret til hjerneforskning og udviklings- og tilknyt-
ningsteorier.

Tid: 27. oktober kl. 9.00 – 15.00

Sted: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Pris: For regionalt ansatte kr. 300 – for andre kr. 500

Tilmelding: ane.dige@ps.rm.dk, senest 11. oktober
Husk: Tilmeldingen skal indeholde oplysning om arbejdssted,  
deltagernes navn, adresse, EAN-nr., tlf.nr. og e-mail-adresse

Arrangør: Bevar Barndommen, Regionspsykiatrien Vest

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2010

Bevar barndommen
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Psykiatrien byder indenfor
Verdensorganisationen WHO har udnævnt 
10. oktober til international psykiatridag. 

Det har psykiatri- og socialledelsen i Regi-
on Midtjylland valgt at markerer i år ved at 
byde interesserede inden for i psykiatrien. 
Markeringen foregår gennem hele uge 41, 
og både afdelinger og socialpsykiatriske 
tilbud opfordres til at byde indenfor. Alle 
arrangementer skal tilmeldes PsykInfos 
kalender, så på PsykInfos hjemmeside kan 
du fra sidst i september se en liste over, 
hvor og hvornår der bliver holdt åbent hus. 
Her vil du også kunne se andre arrange-
menter i forbindelse med Sindets Dag.
www.psykinfo.dk

Sindets Dag i Århus
I Århus bliver Sindets Dag markeret  
8. oktober kl. 13-16 med boder, musik og 
mulighed for at få en snak i Bruuns Galleri.
Arr. Psykiatri-foreningerne i Århus.

Sindets Dage i Randers
Sindets Dage i Randers fejres i dagene  
4. - 11. oktober med foredrag, udstillinger, 
koncerter og åbent-hus-arrangementer i 
både social- og regionspsykiatrien.
Arr. Socialpsykiatrien i Randers i samarbejde 
med de lokale psykiatriforeninger, Randers 
Bibliotek og PsykInfo.

Sindets Dag i Silkeborg
Silkeborg får blandt andet besøg af tidligere 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der 
holder foredrag om vigtigheden af at bryde 
tavsheden om psykisk sygdom. Og der vil 
være fortællinger om, hvordan det er at  
leve med en psykisk sygdom samt oplæg  
af fagfolk. 
Arr. Psykiatri-foreningerne, Regions og 
socialpsykiatrien i Silkeborg samt PsykInfo.

SinDeTS Dag

Bevar håbet
Om 20 år med anoreksi, bulimi, selvskadende adfærd og andre diagnoser,  
men endnu mere om vejen ud af et langt liv med sygdom.
30. september kl. 19.00 - 21.00 Café Den Hvide Hest i Horsens
Arr. PS Landsforening i samarbejde med PsykInfo

Psykopati og borderline
Borderline og psykopati er to forskellige sygdomme, men de to tilstande  
kan også give anledning til mange konflikter og sociale problemer, der minder 
om hinanden.
7. oktober kl. 19.30 - 21.30 på Århus Universitetshospital, Risskov
Arr. PsykInfo, RM

Lige om lidt
Terapeut Kirsten Kallesøe fortæller med udgangspunkt i sin bog, ”Lige om lidt” 
om et liv med psykisk sårbarhed, anoreksi, bulimi og selvskade og om, hvor 
vigtigt det er at bevare håbet.
11. oktober kl. 19.00 - 21.00 på Randers Hovedbibliotek 
Arr. PsykInfo, RM, og Randers Bibliotek

Mani og depression/Bipolar lidelse
Overlæge Kirsten Larsen fortæller om diagnosen og behandlingsmulighederne, 
og Tove Thomsen, biopolar patient, fortæller om at leve med og håndtere  
sygdommen. 
12. oktober kl. 19.30 - 21.30 i Kulturhuset Skanderborg
Arr. PsykInfo, RM og Skanderborg Bibliotek

Depression
Professor Poul Videbech og læge Rikke Beese Dalby fortæller om depression  
og de nye hjernescanningsteknikker, som skal hjælpe os til at få større viden 
om, hvad der sker i hjernne ved depression.
17. november kl. 19.30 - 21.30 på Århus Universitetshospital, Risskov
Arr. PsykInfo, RM

Angstlidelser
Chefpsykolog Nicole Rosenberg og professor Raben Rosenberg vil fortælle  
om den moderne forståelse af angstlidelser, og de praktiske konsekvenser 
vil blive diskuteret.
30. november kl. 19.30 - 21.30 på Århus Universitetshospital, Risskov
Arr. PsykInfo, RM

Læs mere om arrangementerne, billetbestilling og pris på: 
www.psykinfo.dk  

PSykinfOS temaaftener
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For fysioterapeut Anne Mette  
Poulsgaard er det oplagt at bruge 
akupunktur som smertebehandling 
ved en hjerneskade og som  
stimulation ved halvsidet lammelse.
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En mand ligger på briksen i fysioterapien på bo- og rehabilite-
ringscenter Fogedvænget. Hans strømper er væk, og fødder-
ne ligger blottet og klar til behandling. Velovervejet og med 

stor erfaring stikker fysioterapeut Anne Mette Poulsgaard lige så 
stille små tynde nåle ned i helt bestemte punkter på foden. Nålene 
skal hjælpe med at bekæmpe smerter og måske være en faktor, der 
kan give manden fornemmelsen for dele af sin krop tilbage.

Situationen er tænkt, men sådan kunne en behandling med aku-
punktur på Fogedvænget se ud. I mere end to år har fysioterapeut 
Anne Mette Poulsgaard brugt de små nåle i kampen mod smerter 
blandt stedets brugere. De har alle en senhjerneskade og får som 
følge heraf hjælp og behandling på Fogedvænget i Hedensted, der 
er et af Region Midtjyllands bo- og rehabiliteringscentre for hjerne-
skadede. 

På Fogedvænget ydes en tværfaglig indsats ud fra individuelt  
tilrettede handleplaner. Der er flere forskellige faggrupper i det  
specialiserede samarbejde. Udover fysioterapeuter er der både neuro-
psykolog, ergoterapeuter, pædagoger og sundhedsfagligt personale. 

- Akupunkturen er et supplement i det fysioterapeutiske tilbud 
på Fogedvænget. Det giver os nogle andre strenge at spille på og 
en dybere stimulation af kroppen. Det sætter noget andet i spil, 
forklarer Anne Mette Poulsgaard, der har taget en anerkendt ét-
årig uddannelse i akupunktur, som bygger oven på fysioterapeut-
uddannelsen, og brugt brugere fra Fogedvænget som cases under 
uddannelsen. 

Gode erfaringer og resultater
For Anne Mette Poulsgaard er akupunktur helt oplagt som smer-
tebehandling ved en hjerneskade og som stimulation ved halvsidet 
lammelse. Alligevel får brugerne på Fogedvænget ikke behandling 
med nålene per automatik. I hvert tilfælde undersøger fysiotera-
peuten, om der er baggrund for at bruge akupunktur.

- Først laver jeg en fysisk undersøgelse af brugeren og spørger 
ind til ting som søvn og smerter. Hvis der er smerter, laver jeg en 
undersøgelse af hvilken type smerter, det er og tager derefter stil-
ling til, om vi kan bruge akupunktur. Jeg giver det ikke bare til alle, 
forklarer Anne Mette Poulsgaard. 

Hun bruger smerteskemaer i behandlingen. På skemaerne regi-
strerer og beskriver brugerne selv deres smerter, og samtidigt bru-
ges skemaerne under forløbet, for at se om smerterne har ændret 
sig. Desuden undersøger hun, om der er evidens for at bruge 
akupunktur. Om der er undersøgelser, der fortæller om effekten 
og giver vejledning. Dem findes der mange af, når det handler om 
smerter og enkelte, når det handler om at arbejde med den lam-
mede side ved en halvsidet lammelse. Især i Kina er der tradition 
for bruge akupunktur ved halvsidet lammelser.

- Nålene stimulerer den lammede side og gør, at den er til stede 
igen. Når man er halvsidet lammet er ens kropsbillede forrykket. 
Akupunkturen kan give en fornemmelse af at være hel igen, siger 
Anne Mette Poulsgaard.

Og det er netop, hvad brugerne fortæller hende, at de opnår ved 
akupunkturen.

- Vores smerteafkrydsningsskemaer og/eller skalaer viser, at 
smerterne bliver mindre, og brugerne fortæller, at føleforstyr-
relserne bliver mindre. Nogle føler sig mere hele rent psykisk. Det 
fortæller de pårørende også. Det kan hjælpe brugerne med bedre at 
forlige sig med deres situation, mener fysioterapeuten, og under-
streger samtidigt, at nålene ikke gør det alene:

- Akupunktur kan ikke stå alene. Det hænger sammen med alle 
de andre spor, vi lægger for dem på Fogedvænget.

Øget kendskab en hjælp
På Fogedvænget har akupunktur været en del af behandlingen i to 
år, og udenfor er det også blevet en gængs behandlingsform. Det 

>Fortsættes

Af: Didde Degn

Foto: Gregers Kirdorf¨

Små nåle er en del af behandlingen på bo- og rehabiliteringscenter Fogedvænget. Akupunktur fjerner 

nogle af smerterne hos de hjerneskadede brugere, og samtidigt kan nålene hjælpe nogle af dem med at få  

fornemmelsen for hele deres krop tilbage
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Smerterne forsvinder 
med et nålestik



betyder, at mange allerede har stiftet bekendtskab med nålene, 
inden de kommer ind af dørene til Fogedvænget, og det er en klar 
fordel for Anne Mette Poulsgaard.

- Det er nemmere at tage akupunkturen ind i behandlingen, 
hvis brugeren kender det i forvejen. De får hurtigere en god krops-
fornemmelse, fordi de ved, hvordan man skal give slip og ”samar-
bejde” med nålefornemmelsen. Man kan sammenligne det med, at 
der er lys i pærerne i juletræskæden igen, smiler fysioterapeuten, 
der har en kollega, som også kan arbejde med nålene. 

Sammen arbejder de på at øge forståelsen blandt de øvrige 
medarbejdere på Fogedvænget for, hvordan akupunktur virker, så 
de tænker i de baner, når de møder en ny bruger. Samtidigt kender 
de også virkninger og eventuelle bivirkninger ved akupunkturen og 
kan guide brugerne i deres oplevelser efter mødet med nålene.

Selvom det ikke umiddelbart er alle, der får tilbudt behandling 
med akupunktur på Fogedvænget, er det ofte brugerne selv, der 
spørger til behandlingen og gerne vil prøve det af. For rygterne 
løber, og brugerne fortæller om deres gode erfaringer, og det gør at 
andre gerne vil prøve det af.

- Hvis motivationen er tilstede, og der er rimelig evidens for, at 
det kan virke, så vil jeg gerne forsøge, siger Anne Mette Poulsgaard, 
der også bruger meget tid på at tale med brugerne og kigge på den 
mentale side, hvor brugeren kan forlige sig med sin nye situation, 
fordi akupunkturen medvirker til at give dem kropsfornemmelse 
tilbage.

- Den mentale side fylder mere og mere for mig. Krop og psyke 
hænger sammen. Hvis man har det bedre fysisk, har man det også 
bedre psykisk og omvendt. 

Typisk går brugerne igennem et forløb, hvor de får akupunktur 

otte-ti gange. De første gange med tre til fem dages mellemrum, 

og derefter går der en og senere to uger imellem, fordi behandlin-

gerne virker længere, og brugeren har vænnet sig til det. 

Behandlingen virker lokalt der, hvor nålene bliver sat i, og  

samtidigt stimuleres nervesystemet, så personen oplever  

smertelindring, øget blodgennemstrømning og afspænding  

af musklerne.

BEHANDLING MED AKUPUNKTUR
¨
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Akupunktur er et supplement til det fysio-
terapeutiske tilbud på Fogedvænget.

Smerterne forsvinder 

Foto: Privat
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28. september 2010 tages det første spadestik 

til bygningen af Psykiatriens Hus i Silkeborg. 

Men Psykiatriens Hus er mere end en bygning. 

Det er også et nytænkende projekt for behand-

ling og støtte til mennesker med psykiske lidel-

ser. Og selve projektdelen har allerede været i 

gang i godt et år i midlertidige lokaler

Psykiatriens Hus samler alle tilbud
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På denne grund foran Regionshospitalet  
Silkeborg vil Psykiatriens Hus stå klar til 
indflytning foråret 2012.

Tanken bag Psykiatriens Hus er at samle alle kræfter og 
midler på tværs af region og kommune med det fælles 
formål at tilbyde mennesker med psykiske lidelser et 
sammenhængende og kvalitetssikret tilbud. 

Omdrejningspunktet for behandlingen i Psykiatriens 
Hus er en veludbygget lokalpsykiatri med døgndæk-
kende hjemmebehandling, der tager udgangspunkt i 
den enkeltes behov og omgivelser.

Psykiatriens Hus er også et udviklings- og samarbejds-
projekt mellem Region Midtjylland og Silkeborg Kom-
mune, hvor regionale og kommunale tilbud kommer til 
at bo dør om dør.

Psykiatriens Hus kommer til at indeholde:
•  Lokalpsykiatrisk Center (LPC), som tilbyder mange forskelligartede 

behandlingstilbud og består af:
 > Affektivt team 
 > Psykose team
 > Daghospital for patienter med svær depression
 >  Døgndækkende hjemmebehandling

Tilbyder akut intensiv behandling i eget hjem. Tilbuddet kan, eventu-
elt sammen med Akut Døgntilbud, være et alternativ til indlæggelse. 
Hjemmebehandlerteamet følger patienten ved besøg i hjemmet. 
Kontakten tilpasses behovet – der kan være op til flere gange dagligt. 

 >  Akut Døgntilbud
Er et fælles regionalt og kommunalt tilbud og består af seks regio-
nale og seks kommunale pladser. De kommunale pladser kan benyt-
tes af borgere, der er tilknyttet kommunal støtte og som har brug 
for midlertidigt ophold med henblik på ro og stabilisering. De regio-
nale pladser kan benyttes af patienter, der er tilknyttet LPC og som 
foruden omsorg har brug for en behandlingsmæssig indsats.

 >  Lokalpsykiatrisk Center har endvidere en aftale med Århus Uni-
versitetshospital, Risskov om indlæggelse af de patienter, der har 
behov for det. 

• Klinik for Angst og Tvang
• Team for Personlighedsforstyrrelser
•  Center for selvmordforebyggelse (Hører under Specialklinikkerne på 

Århus Universitetshospital, Risskov)
• Bostøtteordning (kommunalt)
•  Dagtilbud, der blandt andet skal bestyre café og kantine (kommunalt)

Af: Mette Kristensen

Foto: Jørgen Ploug Larsen¨
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Projektdelen af Psykiatriens Hus i Silkeborg har nu eksisteret i snart et år, og 
erfaringerne er gode. Patienterne får helt klart et bedre behandlingstilbud, 
siger overlæge Preben Friis

Filosofien bag behandlingen i Psykiatriens Hus er, at det ikke 
er patienten, der skal tilpasses behandlingen, men behand-
lingen, der skal tilpasses patienten. Og i den opgave tænker 

medarbejderne kreativt og mikser alle de muligheder, der findes 
både regionalt og kommunalt. 

- I stedet for at tænke at vi har de og de tilbud, hvor kan patien-
ten passe ind, så tænker vi, hvad har patienten brug for? Og så 
skruer vi et tilbud sammen, som passer netop til denne patient, 
forklarer overlæge Preben Friis, Regionspsykiatrien Silkeborg. 

I filosofien ligger også, at der er mange fordele ved, at patien-
terne bor hjemme under behandlingen. Derfor er det stort set kun 
de patienter, der enten er til fare for at skade sig selv eller andre, 
der bliver indlagt på et sengeafsnit. Til de øvrige patienter bliver der 
skræddersyet et behandlingstilbud i den udvidede lokalpsykiatri, 
der blandt andet råder over en døgndækkende hjemmebehandling 
og mulighed for at tilbyde et midlertidigt ophold på Akut Døgntil-
bud. 

- Det er ikke fordi, vi mener, man nu kan nedlægge alle senge-
pladser. Nogle patienter har brug for et intensivt psykiatrisk forløb 
med skærmning og tilsyn af psykiatere døgnet rundt, men ophold 
på et sengeafsnit gør ikke patienten rask. Så der hvor vi kan udgå 
indlæggelse, gør vi det, forklarer Bente Pedersen, ledende sygeple-
jerske, Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg.

Og det er netop det, mange patienter fremhæver ved det nye 
behandlingskoncept. 

- De er glade for, de ikke behøver at blive indlagt, fortæller Pre-
ben Friis.

- Og vi har da også patienter, der er for syge til at blive indlagt. 
Nogle patienter bliver dybt traumatiserede af at være på en afde-
ling, hvor der måske er mange urolige patienter. Det gælder for 
eksempel ofte for flygtninge.

Hjemmebehandling
Fordelen ved at behandle patienterne, mens de er i deres vante 
miljø, er mange.

- Hver enkelt person har brug for sine egne strategier til at 
håndtere netop deres liv og undgå de risikofaktorer, der er med til 

at gøre dem syge. Ved at møde patienterne i deres eget miljø kan 
vi både se, om der er omstændigheder, der kan være med til at gøre 
dem syge, og hvilke ressourcer de kan trække på i deres netværk til 
hjælp for at gøre dem raske, forklarer Bente Pedersen.

- På et sengeafsnit derimod modtager alle de samme tilbud, 
uanset om man har været kronisk syg i mange år, eller man er en 
velfungerende person med job og familie, der pludselig er blevet 
ramt af en psykisk sygdom, siger hun.

Patienter, der har været indlagt over længere tid, er også i risiko 
for at miste almindelige færdigheder så som at lave mad. Det bety-
der, at de har brug for genoptræning, når de kommer hjem.

- I hjemmebehandlingen har vi mulighed for at støtte patien-
terne, så de kan bevare deres daglige funktionsevne og holde 
fast i almindelige færdigheder. Det er vigtigt, for det er med til at 
fastholde dem i deres virkelighed, og det gør dem hurtigere raske, 
forklarer Bent Richelsen, ledende overlæge Regionspsykiatrien Sil-
keborg.

Netværk
Et af kodeordene i hjemmebehandlingen er samarbejde med familie 
og netværk. For ifølge behandlerne er det sammen med netværket, 
patienten bliver rask eller lærer at håndtere sin sygdom og konse-
kvenserne af den.  

- Hjemmebehandlingen inddrager netværket i både behandling 
og pleje helt fra starten. Vi arbejder meget tæt sammen med de 
pårørende, og vi giver dem den samme psykoedukation, vejledning 
og støtte som patienten får. Faktisk arbejder vi ofte ligeså meget 
med netværket som med patienten, fortæller Preben Friis.

- I begyndelsen var pårørendeforeningerne bekymrede, fordi de 
pårørende på en måde fungerer som plejepersonale i hjemmebe-
handlingen. Men nu hører vi kun begejstring fra foreningerne, for 
de pårørende er glade for at være så tæt med i forløbet, og de får 
meget støtte, forklarer overlægen. 

Regionspsykiatrien Silkeborg har blandt andet ansat en syge-
plejerske, som udelukkende arbejder med pårørende. 

er kommet godt fra start
Psykiatriens Hus

Af: Mette Kristensen

Foto: Jørgen Ploug Larsen¨



Psykiatriens Hus er et udviklingsprojekt, der kræver at både medarbejdere og ledelser tør tænke kreativt for at finde nye og bedre  
behandlingstilbud til patienterne. Overlæge Preben Friis(tv), afdelingssygeplejerske Bente Pedersen, ledende overlæge Bent Richelsen.
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Turde at gå nye veje
Erfaringerne fra Psykiatrien Hus er generelt gode. Det ér muligt 
at finde nye alternative veje på tværs af kommunale og regionale 
systemer, som giver patienterne bedre kvalitet og mere sam-
menhæng i behandlingen, lyder konklusionen fra de tre behand-
lere. 

- Men det kræver, at både ledelser og medarbejdere tør vove 
sig ud i nogle situationer, som er anderledes. Vi har gode erfa-
ringer fra især Akut Døgntilbud, hvor kommunale og regionale 
medarbejdere arbejder side om side om at løse fælles opgaver. 
Det kræver både vilje, mod og fleksibilitet. For eksempel har 
kommunale medarbejdere taget med regionale medarbejdere på 
akut hjemmebesøg, da der pludselig opstod behov for det, for-
klarer Bente Pedersen.

- Men for at det kan lade sig gøre, må der ikke være for 
mange regler, som forhindrer medarbejderne i at tænke kreativt, 
når de står i en ny situation og skal finde den bedste løsning for 
patienten, tilføjer Preben Friis. 

Det har faktisk vist sig, at der er mange nuværende struktu-
rer, der modarbejder et sammenhængende patientforløb. 

- Tidligere var det patienten og de pårørende, der stødte på 
besværlighederne og blev sendt fra sted til sted. Nu er det os, der 
står med dem og skal prøve at finde en løsning, forklarer Bente 
Pedersen.

De gode erfaringer fra samarbejdet i Akut Døgntilbud er så 
småt begyndt at brede sig til andre arbejdsområder. For eksem-
pel arbejder distriktssygeplejerskerne og bostøtterne, som ofte 
kommer hos de samme borgere, på at få et tættere samarbejde.

- Psykiatriens Hus er et udviklingsprojekt, og vi bliver hele 
tiden klogere og tilretter vores tilbud på kryds og tværs. Men vi 
er godt på vej, siger Bente Pedersen. 

Psykiatrien Hus er så vidt vides den eneste af sin art i Dan-
mark. Inspiration til projektet kommer fra England.

Psykiatriens Hus
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Psykiatrien i Region Midtjylland inviterer traditionen tro alle inte-
resserede til at deltage i Psykiatriens Forskningsdag. I Auditoriet 
på Århus Universitetshospital, Risskov vil du kunne høre en række 
korte, mundtlige oplæg om planlagte, igangværende og afslut-
tede forskningsprojekter, og i Festsalen vil der være en udstilling 
af postere, hvor de mange spændende projekter præsenteres for 
publikum. De bedste oplæg og postere præmieres.

Dagen begynder kl. 12 med sandwich og postervandring, og kl.  
13 åbner selve forskningsdagen. Der afsluttes med buffet kl. 17.

Tid: 11. november kl. 12 – 17

Sted: Auditoriet på Århus Universitetshospital, Risskov 

Region Midtjyllands tilsynsteam, der fører tilsyn med 
alle de sociale tilbud, prøver i løbet af efteråret nye 
værktøjer af, der skal give tilsynsteamet mulighed  
for at gennemføre mere målrettet tilsyn på de for-
skellige tilbud. 

Et pilotprojekt betyder, at tre forskellige tilbud får 
besøg af tilsynet på en helt ny måde. Formålet er 
at undersøge andre dataindsamlingsmetoder forud 
for tilsynsbesøget. I stedet for at samle data ved 
at lave interviews og få skriftligt materiale fra de 
sociale tilbud, vil tilsynsteamet deltage i henholdsvis 
et beboermøde, et personalemøde og et børnemøde. 
Sct. Mikkel, Holmstrupgård og Himmelbjerggården er 
de tre tilbud, der får et ekstra besøg i efteråret, mens 
nogle af de andre tilbud, må nøjes med et enkelt 
tilsyn i 2010. Det er helt i tråd med Regionsrådets 
beslutning om at omorganisere tilsynets arbejde, så 
hvert tilbud ikke nødvendigvis får et anmeldt og et 
uanmeldt tilsyn om året, samtidigt med at den sam-
lede tilsynsaktivitet forbliver den samme. 

PilOTPROjekT  
skal give tilsynet 
nye værktøjer

kOm Og bliv inSPiReReT
På Psykiatriens 
5. Forskningsdag

Kommunale og regionale medarbejdere, der arbejder på 
tilsynsområdet og politikere fra hele Danmark er med, 
når netværksgruppen for tilsynskonsulenter i de fem 
regioner den 27. oktober 2010 inviterer til konference om 
tilsyn på socialområdet. 

Konferencen sætter fokus på tilsyn, og dagens oplægs-
holdere har to forskellige indgangsvinkler til temaet. 
Peter Dahler-Larsen, der er professor ved Syddansk 
Universitet, skal fortælle om tilsyn og evaluering. Det 
kommer blandt andet til at handle om de store sam-
fundsmæssige tendenser, som præger evalueringer, om 
de også gør sig gældende for tilsyn og hvilke udfordringer 
det giver. Dagens anden taler, Leon Lerborg, konsulent 
hos Deloitte Business Consulting, sætter i sit oplæg 
fokus på forskellige former for tilsyn og de styrings- 
organisations- og ledelsesopfattelser, der ligger bag. 
Begge oplægsholdere lægger op til debat om fremtidens 
tilsyn, som er overskriften for hele konferencen.

kOnfeRence 
om fremtidens tilsyn

Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2010
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Psykiatri og Social sætter nu en stor, fælles indsats i gang, der skal finde metoder til at skabe 
et bedre arbejdsmiljø. Indsatsen skal løbe over de næste to år, og på baggrund af resultaterne 
fra arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2009 har HMU valgt at prioritere følgende to indsatsområder. 

•   Forebyggelse af vold, herunder konflikthåndtering og nedbringelse af ulykker  
i forbindelse med vold 

•   Krydsfelt mellem forventninger og ressourcer i det daglige arbejde 

Indsatsområderne er fælles for behandlingspsykiatrien og socialområdet.
Psykiatri- og socialledelsen prioriterer det forestående arbejde med de to  
indsatsområder meget højt og støtter op omkring projekter, der kan medvirke  
til at nedbringe antallet af voldstilfælde, nedbringe sygefravær, skabe højere  
arbejdsglæde og ruste organisationen til at kunne opretholde en høj faglig  
standard og en meningsfuld hverdag i presset mellem øgede forventninger  
og begrænsede ressourcer. 

Indsatsen skydes i gang med en temadag den 27. september 2010. 
Temadagen er målrettet medlemmer af de lokale-MEDudvalg(LMU).

viSiOneR for arbejdsmiljøet

Inden udgangen af 2010 skal alle der opslår ledige stillinger i Psykiatri og Social kende og bruge det nye system EasyCruit.  
Det hidtidige system Promedia vil ikke være tilgængeligt efter 31. december 2010. Der bliver holdt tre informationsmøder,  
hvor systemet bliver gennemgået, og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål.

Alle informationsmøder holdes 6. oktober.

Der vil være to informationsmøder om formiddagen i Regionshuset Viborg og et informationsmøder om eftermiddagen på  
Århus Universitetshospital, Risskov. Møderne varer en time. Tilmeldingen til informationsmøderne sker via plan2learn.
 
E-rekrutteringssystemet EasyCruit er et velafprøvet standardsystem, der er intuitivt opbygget og derfor let at gå til. Der vil blive 
uddannet superbrugere i Psykiatri og Social, som vil kunne hjælpe, hvis der opstår spørgsmål. EasyCruit er udover et værktøj til 
publicering af stillingsopslag, også et system der kan håndtere det administrative arbejde, der er i forbindelse med ansættelse af 
nye medarbejdere, såsom automatisk kvitteringsskrivelse ved modtagelse af ansøgninger, indkaldelse til samtale, afslag mv.

easycruit – et nyt værktøj til publicering af stillingsopslag
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Nu kommer der mere hjælp til børn og unge med psykiske lidelser. Psykiatri og Social 
åbner i løbet af efteråret en friklinik, der udelukkende skal behandle børn og unge, 
som står på venteliste til behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der 
kan derfor ikke henvises direkte til det nye tilbud. Klinikken er oprettet på linje med de 
øvrige psykiatriske afdelinger i Psykiatri og Social.

Michala Høgsgaard er ansat som leder af frilklinikken. Hun er speciallæge i børne- og 
ungdomspsykiatri og har tidligere arbejdet i den private klinik Vejlefjord Børneneurocen-
ter. Friklinikken forventes at tage de første patienter ind i begyndelsen af oktober 2010. 

Navnet på det nye tilbud er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik, og klinikken  
kommer til at ligge på Skovagervej 2 i Risskov.    

fRiklinik til børn og unge
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Ansatte på børnepsykiatrisk afsnit U2 
i Herning venter på en afklaring 

Kun et par dage før sommerferien 
stod det klart for ledelse og med-
arbejdere på det børnepsykiatriske 

Afsnit U2 i Herning, at afsnittets dage er 
talte. Regionsrådet i Region Midtjylland 
mødtes sidst i juni for at drøfte det store 
og meget omfattende sparekatalog, og 
her blev forslaget, om at flytte sengeplad-
ser fra det børnepsykiatriske afsnit U2 til 
henholdsvis Regionscenter Viborg og Regi-
oncenter Risskov, vedtaget uden ændringer.

konsekvens: Det børnepsykiatriske senge-
afsnit U2 lukker ned med udgangen af 2010, 
men ambulatoriet bevares! Sådan er planen i 
hvert fald – og det er den stadig. Men proces-
sen er endnu ikke kommet op i gear set med 
medarbejdernes øjne.

At noget var i gære, var medarbejdere og 
ledelse godt klar over, men det var alligevel 
en mindre bombe, der sprang i forsommeren. 
For hvad nu med børnene, arbejdspladsen og 
medarbejderne?

Første trin i processen efter beslut-
ningen i regionsrådet var at få informeret 
medarbejderne, og der blev hurtigt ind-
kaldt til et medarbejdermøde, hvor alle 
blev orienteret om beslutningen. Senere 
har der også været et møde, hvor ledende 

centeroverlæge Jens Buchhave fra BUC 
mødte medarbejderne og svarede på deres 
spørgsmål. Men siden er der ikke sket det 
store i processen, er både medarbejderne og 
deres tillidsrepræsentanter enige om. Både 
sygeplejerskernes og pædagogernes tillids-
repræsentanter har haft individuelle sam-
taler med deres berørte kolleger. Desuden 
har sygeplejerskernes tillidsrepræsentant, 
for at sikre sine medlemmers rettigheder 
bedst muligt, indkaldt sine medlemmer til 
møde med fællestillidsrepræntanten, kreds-
næstformand samt en faglig konsulent for 
Dansk Sygeplejeråd. 

Stadig løse ender
Omkring konferencebordet i afsnittets 
mødelokale fortæller sygeplejerskerne Kirsti 
Kjeldsen og Ditte Hjørnholm Bech fra U2, 
samt pædagogernes tillidsrepræsentant 
Margit Stabell og sygeplejerskernes tillids-
mand Jane Weiglin om en proces, der endnu 
ikke er kommet i gang – sådan for alvor. 
De ved, at U2 skal lukke, men der er stadig 
masser af løse ender.

Ingen af de 11 ansatte fra U2’s personale 
er - mens dette skrives - blevet varslet, 
men der er en forventning om, at der snart 
kommer skub i processen. I begyndelsen af 

september var der møde med BUC’s ledelse 
samt repræsentanter fra Koncern HR og HR. 

Indtil videre fylder lukningsplanerne ikke 
meget i hverdagen, fortæller Ditte Hjørn-
holm .

- Vi tænker mest, at hvor er det synd for 
børnene og for deres forældre.

Alle omkring bordet håber, at det bliver 
muligt at overflytte en række kolleger til 
ambulatoriet, men om det kan lade sig 
gøre er uvist. Ellers kan der blive tale om 
tilbud om ansættelse inden for Psykiatri og 
Socials område – eller som sidste udvej ”et 
sted i regionen”. 

Men det vil dog afhænge af de person-
lige samtaler, som den enkelte medarbejder 
skal have – formentlig her i efteråret. To fra 
personalet har allerede sagt farvel og søgt 
nye græsgange, men de resterende venter 
på en afklaring.

Børnene er stadig det vigtigste
En vis frustration kan mærkes, men arbejdet 
med børnene er stadig det vigtigste. 

- Vi er langt henne i processen og synes, at 
nu skal der snart ske noget. Det har vi også en 
forventning om vil ske, siger sygeplejersker-
nes tillidsmand Jane Weiglin, men først skal 
ledelsen mødes med HR, for at de kan handle 

Ventetid 
før lukning

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2010

Af: Finn Marsbøll 

Foto: Birgitte Rødkær¨
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korrekt efter gældende regler og bestemmel-
ser. Dette møde var i skrivende stund plan-
lagt, men havde endnu ikke fundet sted. Jane 
Weiglin har i øvrigt trukket på de erfaringer 
som sygeplejerskernes tillidsrepræsentant i 
Regionscenter Viborg har fra tidligere spare-
planer. 

Det, der fylder, når emnet lukning af U2 
kommer op, er, hvor den enkelte kommer til 
at arbejde i fremtiden? Bliver det stadig Her-
ning og i ambulatoriet eller bliver transporten 
længere og mere besværlig for den enkelte. 
Det er sådanne spørgsmål, de ansatte på U2 
håber at få svar på snart. 

Men indtil da går dagligdagen og livet 
videre på U2, hvor man har aftalt, at det er OK 
at snakke om den forestående lukning, når 
den enkelte har behov for det.

Det man ikke snakker om er selve byg-
ningen, og hvad der skal ske med den og al 
indboet. Vi lader huset stå, som det er, indtil 
vi lukker, lyder det bordet rundt. 

Afsnittet tilbyder børn i alderen syv til 15 år undersøgelse, udredning og behandling 

for børnepsykiatriske forstyrrelser af forskellig art. Der er hovedsagelig tale om plan-

lagte indlæggelser.

I afdelingen er der plads til fem børn, og alle børn har eneværelser. Indlæggelsestiden 

er varierende og afhængig af problemstillingen. Oftest er indlæggelserne af cirka 10 

ugers varighed.

U2 er et femdøgns afsnit, og det betyder, at det tilstræbes, at alle børn er hjemme 

hos deres forældre i weekends og ferier.

U2

¨
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Beslutningen om at lukke det børnepsykiatriske sengeafsnit U2 ligger fast, og både medarbejdere og tillidsrepræsentanter  
venter på en afklaring af de berørtes forhold. På billedet fra afsnittets opholdsstue ses fra venstre Margit Stabell  
(TR for pædagogerne), Jane Weiglin (TR for sygeplejerskerne), sygeplejerske Kirsti Kjeldsen og sygeplejerske Ditte Hjørnholm Bech.
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I løbet af det næste år skal alle telefoner i Region Midtjylland have 
nyt nummer – og en del medarbejdere skal også have nye telefoner. 
Det er nødvendigt, fordi Region Midtjylland samler alle sine telefon-
systemer i ét nyt system, Midt-telefoni. Det betyder både besparel-
ser i form af stordriftsfordele til cirka 10 mio. kr. over fire år, og det 
giver en del medarbejdere nye muligheder via deres telefon.

?
Hvorfor skal JEG have nyt telefonnummer?

Regionen har købt 70.000 nye numre, som alle 
ligger mellem 78 41 00 00 og 78 48 99 99. De 
første tre cifre 78 4 er fælles for hele regionen, 
de sidste fem cifre er lokalnumre. Men da num-
rene er samlet i serier tilpasset de forskellige 
afdelinger og tilbud, vil de to næste cifre også 
ligge fast på din arbejdsplads. Så selv om du 
skal taste fem cifre, når du skal ringe til dine 
nærmeste kolleger, skal du i realiteten kun 
huske de to eller tre sidste cifre.

Du får dit nye nummer, når din arbejdsplads 
skifter til Midt-telefoni.. 

?
Hvilket nummer får jeg?

Nyt telefonnummer
til ALLE
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!
I Midt-telefoni vil din mobiltelefon få to numre. Du 
beholder det nummer, du har i dag. Det er tilknyttet 
dig som privatperson. Det kan du give til familien og 
andre, der skal kunne få fat i dig, når du er på arbejde. 
Din mobiltelefon får også et funktionsnummer, der er 
tilknyttet den stilling, du arbejder i. Dit funktionsnum-
mer bliver en del af den serie af numre, som hører til 
din afdeling eller dit tilbud.

Hvis du fratræder din stilling, overtager den nyansatte 
i dit job dit funktionsnummer. Og hvis du samtidig 
tiltræder en anden stilling i regionen, beholder du din 
mobil og dit privatnummer, men skifter til det funkti-
onsnummer, som hører til din nye stilling. 

Din mobiltelefon får to numre

Af: Mette Kristensen¨
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I Midt-telefoni er alle telefoner i regionen bundet sammen i et fælles telefonnetværk. Det giver mange fordele. Nogle medar-
bejdere er i dag koblet på regionens nuværende netværk og kender derfor en del af mulighederne. Men i Psykiatri og Social er 
der 127 forskellige lokale telefonløsninger, så for mange, især på de sociale tilbud, er det nyt at komme med i et netværk. 
Her er nogle af fordelene ved, at alle telefoner i regionen er bundet sammen i ét netværk.

Noteringen
Hvis du ringer til en kollega i regionen, hvor linjen er optaget, eller kollegaen ikke er ved sin arbejdsplads, kan du med et tryk 
bede om at blive ringet op, når linjen bliver ledig, eller når kollegaen igen er aktiv ved telefonen – det sparer dig for tid og 
måske flere forgæves opkald.

2) Omstilling
Du kan ringe direkte og omstille til samtlige telefoner i hele regionen. Det betyder, at hvis du for eksempel arbejder på en af de 
små satellitinstitutioner på det sociale område, kan du medflytte eller viderestille din telefon til kontoret på hovedafdelingen. 
På den måde kobles tilbuddet bedre sammen.

3) Automatisk viderestilling
Systemet viderestiller automatisk din fastnettelefon til din mobiltelefon, hvis du ønsker det. Det betyder, at ingen ringer for-
gæves til dig. Alle opkald ender automatisk på din telefonsvarer på mobilen, hvis du ikke svarer eller har fået viderestillet din 
telefon.

4) Hvis du ikke vil forstyrres
Ønsker du ro til en arbejdsopgave, kan du nemt lukke for din telefon ved at sætte den på fravær. Den person, der ringer til dig, 
vil blive mødt med en ”optaget tone”. Alternativt kan du vælge at viderestille din telefon til en kollega.   

?
Hvilke fordele giver det nye system? 

Regionshospitalet Viborg og Regionspsykiatrien Viborg 
er de første, der skifter til det nye system. Det sker 1. 
oktober. I november og december begynder arbejdet på 
de første sociale tilbud og institutioner, og derefter følger 
de øvrige afdelinger i Psykiatri og Social.

?
Hvornår sker det? !

Med Midt-telefoni er fundamentet lagt til mange 
nye kommunikationsmuligheder i regionen. Det 
nye telefonsystem er IP-telefoni – det vil sige, 
det kører over datanetværket og kan derfor 
sammenkøres med andre websystemer. I første 
omgang vil systemet blive integreret med regio-
nens medarbejderdatabase (BSK) og Outlook. 
Det betyder blandt andet, at den elektroniske 
telefonbog opdateres automatisk, og personalet i 
omstillingerne kan se, hvilke medarbejdere, der er 
fraværende, til møde eller andet. Det letter arbej-
det i omstillingerne og giver samtidig borgere og 
omverdenen en bedre service.

Det nye system er åbent for fremtidig integration 
med diverse datasystemer, så måske kan vi en 
dag i fremtiden ringe direkte fra EPJ eller Bosteds-
systemet – kun økonomien sætter grænserne. 

Rustet til fremtiden

!
Midt-telefoni har sin egen side på intranettet. Her kan 
du blandt andet se tidsplanen for, hvornår de enkelte 
matrikler skifter til det nye system. Du finder lettest 
intranetsiden ved at klikke på genvejsikonet på forsi-
den af PS-intranet.

Følg med på intranettet



ET SPIND AF SORTE TANkER
Af: Per Straarup Søndergaard. Turbine Forlaget

Et spind af sorte tanker handler om unge og depression. Bogen tager fat på det alvorlige emne, som 
gøres vedkommende og nærværende, fordi det er spundet af personlige beretninger om ”sorte tanker”. 
Bogen er bygget op over interviews med 12 unge, der har sygdommen inde på livet som en erindring fra 
tidligere eller som en nuværende lidelse. Udover at berette om depression, formår Per Straarup Sønder-
gaard også at give et gribende billede af ungdomslivet i dag.

De dybt personlige beretninger fra de unge, griber læseren, og man forfærdes og føler med de unge, 
mens de hudløst ærligt beretter om mobning, kærestesorg, overgreb og svigt. Endvidere fortæller de 
unge om depression, selvskadning, spiseforstyrrelser, misbrug og angst.

Som små ”heller” er der afsnit i bogen mellem de unges beretninger, hvor fagfolk fortæller kærligt om 
det professionelle arbejde med de unge og deres pårørende. Her er der fokus på årsag, symptomer, 
behandling, forebyggelse og de pårørendes situation. Bogen er udstyret med faktabokse, og bagerst i 
bogen er der vejledning om behandling og forebyggelse, en litteraturliste samt en oversigt over relevante 
links. 

Til trods for det tunge emne har Per Straarup Søndergaard formået at skabe en kærlig og opløftende 
stemning af håb gennem bogen. 

Bogen kan læses af unge og voksne, fagfolk der arbejder med unge, som lærere, pædagoger, sygeplejer-
sker, læger og vejledere. Dens narrative form gør den meningsfuld for både unge under uddannelse og 
pårørende til unge med psykiske problemer.

Anmeldt af: Jonna Vilstrup, lektor, VIAUC, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

DEN FØLSOMME HJERNE 
Af: Susan Hart, Hans Reitzels Forlag

Susan Hart, som udgav to bøger om tilknytning og neuroaffektiv udviklingspsykologi i 2006, har skrevet 
en "light" udgave af sine teorier til gavn for dem, der arbejder med børn i praksis, for eksempel pædagoger. 
Selv om den nye bog skulle være nemmere at forstå end de første to, så er det ikke helt lettilgængeligt stof 
for en ikke-akademiker. Jeg fandt ud af under læsningen, at jeg bare kunne læse videre, selv om jeg ikke 
forstod alt. Det lysnede hen ad vejen, og man behøver alligevel ikke at huske, hvad hjernedelene hedder! 

Susan Harts projekt er at bygge bro mellem hjerneforskning og udviklingspsykologi. Hun beskriver og for-
klarer tilknytningsforskning og teorier. Teorier om den tredelte hjerne, hjernens hierarkiske opbygning m.m. 
og knytter det hele sammen med udviklingspsykologien. Susan Hart giver mange eksempler, som er med 
til at gøre stoffet levende og forståeligt, og hun giver også konkrete forslag til praksis. 
Susan Harts bog er god at læse og tænke over. Man forstår virkelig, hvor meget der kan ødelægges, når et 
barn ikke får den omsorg og indlevelse, det har brug for i de tidlige år. Men man får også et håb om, at det 
der senere overgår barnet, kan være med til at bedre dets muligheder i livet. Hjernens plasticitet og evne 
til at indlære nye mønstre forpligter pædagoger og andre til at tænke over, hvordan vi kan være med til at 
hjælpe børn med vanskeligheder til at komme ind i en positiv udvikling.
 
Kapitel 10 om "Barnets psykiske udvikling gennem samhørighedserfaring" var jeg særlig glad for.
Susan Hart bruger forskning og teorier fra mange anerkendte forskere og forfattere i sit arbejde. Det er 
dejligt, at hun har samlet det hele i en form, som vi lægfolk kan blive inspireret af. 

Anmeldt af: Vicki Berman, pædagog, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov

30

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. 
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Susan Hart
Allerede fra undfangelsen er der et dynamisk samspil mellem 
vores genetiske og medfødte forudsætninger og miljøet. Børn 

er fra fødslen disponeret til at etablere tilknytning og indgå 
i samspil med deres forældre - en stimulation, der modner 

hjernen følelsesmæssigt.  

Den følsomme hjerne er en lettilgængelig introduktion til, 
hvordan vores hjerne udvikler sig igennem tilknytning og 
samhørighedsbånd.  Bogen introducerer de dele af hjernen, 
som er vigtige for vores mulighed for at gå i samspil med 

hinanden, for personlighedsudvikling og for vores følelses-
mæssige liv. Forfatteren beskriver, hvilken støtte eller behand-

ling der skal til, hvis nervesystemet ikke har haft mulighed 
for optimal følelsesmæssig udvikling.

Bogen henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med 
børn og psykisk udvikling, fx pædagoger, lærere, sundheds-
plejersker, sygeplejersker, læger, psykologer, socialrådgivere, 
psykoterapeuter og ergo- og fysioterapeuter. Desuden vil 
den kunne læses af forældre og andre, der har interesse i 

udviklingspsykologi og de følelsesmæssige dele af vores hjerne.

Susan Hart har som psykolog været leder 
af et familiebehandlingscenter og har 
desuden erfaring fra socialforvaltningen 
og børnepsykiatrien. I dag er hun privat-
praktiserende og beskæftiger sig primært 
med undersøgelse, vurdering og behand-
ling af børn og deres familier samt med 
supervision af psykologer, socialrådgivere, 
pædagoger, sundhedsplejersker og pleje-
familier. Susan Hart holder desuden 
mange kurser og foredrag om neuro-
affektiv udviklingspsykologi, og hendes 
bøger er solgt til Norge, Sverige, 
USA og England.

Omslag: Ida Balslev-Olesen med foto © Scanpix.9 788741 253428

hansreitzel.dk

Susan Hart

Betydningen af samhørighed

Om neuroaffektiv udviklingspsykologi
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Susan Hart &
Rikke Schwartz

Fra interaktion 
til relation

HANS REITZELS FORLAG

Tilknytning hos

Winnicott, 
Bowlby, Stern, 

Schore & Fonagy

Susan Hart
Hjerne, samhørighed, personlighed

Introduktion til neuroaffektiv udvikling
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HJERNE, 
SAMHØRIGHED, 
PERSONLIGHED

This is the best introduction to neuroscience for 
psychodynamic psychotherapists available today.
- PETER FONAGY, KARNACBOOKS.COM

FRA INTERAKTION 
TIL RELATION

Fra interaktion til relation er skrevet af to forfattere, 
der tydeligvis har et indgående kendskab til deres stof.
- BO MØHL, POLITIKEN

 
BETYDNINGEN 
AF SAMHØRIGHED

Hart har givet danske læsere en eminent introduktion 
til den neuroaffektive udviklingspsykologi.
- JØRGEN LYHNE, PSYKOLOGNYT
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bibliotekar til at lave struktu-
rerede søgninger eller vejlede 
dig i brug af databaserne. 
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midt i  min hverdag

pædagog, døgninstitutionen Oustruplund

Vi anerkender, at der er to om en konflikt, 

og at den ideelle løsning er en win win 

situation for begge parter

¨

¨

Godt arbejdsmiljø er en del af Oustruplunds værdigrundlag. Lige-
som indflydelse og medbestemmelse, værdsættelse, engage-
ment, rummelighed, udvikling og mangfoldighed.

På den store socialpædagogiske arbejdsplads ved Kjellerup kan sind-
ene godt komme i kog hos de mange børn og unge mennesker, der har 
deres gang på stedet. Så gælder det for personalet om at tage den fag-
lige viden i brug, at være forudseende og tage ansvar, inden situationen 
eskalerer. For på Oustruplund accepterer vi ikke vold og trusler, fortæller 
pædagog Paula Moltzen, og vi anser vold og trusler for at være et fælles 
problem og et fælles ansvar.

Paula Moltzen har været sikkerhedsrepræsentant siden 1994 og 
LMU repræsentant fra 1998, og hun er dybt optaget af at skabe et godt 
arbejdsmiljø.

- Grundlaget for vores arbejde her er, at vi møder de unge på en aner-
kendende og værdsættende måde, og det uddanner vi os løbende i at 
være gode til. Hermed styrker vi også grundlaget for et godt arbejdsmiljø, 
for det gavner at være nedtrappende, nysgerrig, anerkendende og ikke 
konfronterende, slår Paula Moltzen fast.

Hun anser det for særlig vigtigt, at studerende og nyansatte tidligt får 
en introduktion til Oustruplunds voldspolitik og omsorgsplan i tilfælde af 
vold eller trusler. 

- Hverdagen på Oustruplund er ikke fyldt med konflikter, men nyan-
satte skal vide, hvordan vi arbejder med at forebygge konflikter, hvordan 
vi håndterer konflikter, og hvordan vi følger op, når der har været en 
episode. For statistikken viser, at 49 procent af de, der udsættes for vold, 
har været ansat under to år, oplyser Paula Moltzen.

- Alle skal vide, at vi har en anerkendende tilgang til hinanden. Derfor 
siger vi ikke til en person, at ”du er vred”, men tager en samtale om den 
vrede, personen er fyldt af. 

- Udfordringen er at blive rigtig gode til at få øje på konflikter, inden 
de udvikler sig. At se de første tegn og tage ansvar for det vi ser og 
handle på det. Derved kan vi forebygge og nedtrappe risikoen for vold. 
Men det også vigtigt, at vi handler rigtigt, når det kommer til nødværge, 
derfor skal alle kende omsorgsplanen.

Vold og trusler accepteres ikke


