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psykiatri- og socialområdet. 
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PS-bladet@ps.rm.dk

Om bladet

PS - midt i din hverdag uddeles til alle ansatte i  
Psykiatri og Social i Region Midtjylland.

Bladet sendes desuden til pressen, regionspolitikere, 
uddannelsesinstitutioner, samarbejdspartnere m.fl.

Oplag: 6000

Henvendelse om udsendelse af bladet bedes rettet til  
Mette Kristensen  8728 4032 eller mail: PS-bladet@ps.rm.dk

Næste blad udkommer i februar/marts

Grafisk tilrettelæggelse: Pia Jensen, WDC

Foto: Foto: Tonny Foghmar, Favrskovfotografi; freelance-
fotograf Birgitte Rødkær; freelancefotograf Lars Holm 
og freelancefotograf Michael Lange

Illustration: Claus Riis

Tryk: CS grafisk

Mette Kristensen
Kommunikations-

medarbejder, 
Psykiatri og Social

Claus Graversen 
Chefsygeplejerske, 
Psykiatri og Social

Finn Marsbøll
Kommunikations-

medarbejder, 
Børne- og Ungdoms-

psykiatrisk Center

Louise Kastrup 
Scheibel

Kommunikations-
medarbejder, 

Center for Voksensocial

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 Universitetsho-
spital, 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: 
Distriktspædagog Kirsten Malling(tv) og psykolog Heidi Toft 
Olesen mærker en stor interesse for de forældrevejlednings-
grupper, som Børnepsykiatrisk Afsnit B i Risskov tilbyder. 
Her har de to for en kort stund mistet "jordforbindelsen"  
på legepladsen udenfor afsnittet. Læs artikel side 20-21.
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Tema: Klinisk forskning og faglig udvikling
Klinisk forskning og faglig udvikling er ikke kun for 
eksperter. Alle medarbejdere skal bruge deres  
undren til at generere ny viden. 

PS har besøgt nogle medarbejdere,  
der går i dybden med deres undren  ................06-11
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A
rbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) giver stor 

travlhed ude på afdelingerne. 

- Nogle tænker måske ”er det nødvendigt?”, siger chef-

sygeplejerske Claus Graversen og fortsætter: Men jeg er overbevist 

om, at der efterfølgende ligger en stor gevinst for både medarbej-

dere og patienter. For Den Danske Kvalitetsmodel giver systematik 

i arbejdet. Det betyder, at alle patienter sikres en ensartet behand-

ling, uanset hvor i regionen de bor, og at behandlingen altid følger 

det faglige niveau, som er besluttet på regionsbasis. Samtidig 

giver retningslinjerne og instrukserne hver enkelt medarbejder en 

klar defineret ramme for, hvordan arbejdet skal udføres og dermed 

større tydelighed i forventningerne til arbejdet.  

Claus Graversen forklarer, at langt fra alt er nyt. En god del af 

det arbejde og de procedurer, der nu skrives ind i de nye retnings-

linjer og instrukser i DDKM, er arbejdsgange som medarbejderne 

kender i forvejen. 

Patienten i centrum
Ved at indføre Den Danske Kvalitetsmodel er det psykiatri- og 

socialledelsens ambition, at kvalitetsniveauet i behandlingen 

hæves på sigt. 

- Journalaudit viser, at der er mange ting, vi gør rigtig godt, men 

der er også nogle ting, vi kan gøre bedre. I Den Danske Kvalitetsmo-

del ligger en systematisk monitorering af arbejdet, som vil opfange 

disse ting og sikre, at der bliver lavet handleplaner for, hvordan de 

forbedres. Derfor er det vores forventning, at modellen vedvarende 

vil være med til at hæve kvaliteten i arbejdet, forklarer Claus Gra-

versen. 

Psykiatri- og socialledelsen har også en forventning om, at Den 

Danske Kvalitetsmodel kan danne grobund for, at ledelsen i højere 

grad kan begynde at drøfte kvalitetsniveau med afdelingerne. Tidli-

gere har det været overholdelse af budgetter og servicemål, der har 

været i centrum.

- Vi ved og anerkender, at det er et stort stykke arbejde, der er 

sat i gang. Men det er vigtigt at huske, at formålet med indførelsen 

af Den Danske Kvalitetsmodel er at sikre patienterne den bedste 

behandling, forklarer chefsygeplejersken.

Det faglige niveau i de kliniske retningslinjer er fastlagt med 

udgangspunkt i evidens, nationale referenceprogrammer og bedste 

viden på området.

Af: Mette Kristensen

Foto: Michael Lange¨

Midt i april skal psykiatrien akkrediteres. Her skal alle medarbejdere i psykiatrien kunne vise, 

at de kender og anvender de retningslinjer og instrukser, der er fastlagt gennem arbejdet med  

Den Danske Kvalitetsmodel. 

I de næste måneder er det derfor nødvendigt at arbejde fokuseret og målrettet på at få det 

sidste på plads, siger chefsygeplejerske Claus Graversen

 
TIl AKKREDITERING?
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Nov. – feb.: Alle afdelinger deltager i intern survey

Feb. – april: Afdelingerne laver de sidste forberedelser til akkrediteringen 

11. – 15. april: Syv eksterne surveyors kommer rundt og vurderer arbejdet på afdelingerne 

TIDSPLAN FReM TIL AKKReDITeRING APRIL 2011

¨
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Ekstern survey

Akkrediteringen foretages ved en ekstern survey

Ved den eksterne survey i uge 15 besøger syv fagfolk, der er 

uddannet til at foretage surveys, stort set alle afdelinger i psy-

kiatrien i Region Midtjylland.

På afdelingerne skal de vurdere kvaliteten af arbejdet. Det gør 

de ved at observere dagligdagen og interviewe både medarbej-

dere, patienter og pårørende – og sammenholde det de ser og 

hører med de standarder, der er opsat som god praksis i DDKM. 

Som medarbejder kan man blive spurgt til ens måde at hånd-

tere visse procedurer, og om man kender og anvender de ret-

ningslinjer og instrukser, der er fastlagt for arbejdet inden for 

forskellige områder. For eksempel: Patientsikkerhed, hygiejne, 

medicinering, modtagelse af patienter. 

Akkreditering

efter den eksterne survey sætter de syv surveyors sig sammen 

og vurderer, om kvaliteten i arbejdet generelt er tilfredsstillende 

til at bestå akkrediteringen. Psykiatrien i Region Midtjylland 

bliver vurderet samlet. Surveyerne har tre ”karakterer”, de kan 

uddele:  

Akkrediteret: Hvis alle standarder i alt væsentligt er opfyldt

Akkrediteret med bemærkninger: Hvis det forventes, at alle 

standarder i alt væsentligt opfyldes indenfor en rimelig tids-

frist, anbefales det, at ”sygehuset” bliver akkrediteret med 

bemærkninger. Udtrykket ”rimelig tidsfrist” indebærer et skøn.

Ikke akkrediteret: Hvis ovenstående ikke forventes, og hvis 

brugernes sikkerhed og lovmæssige rettigheder ikke er sikret.

Det er første gang, psykiatrien får besøg af et eksternt survey-

team. Fremover skal psykiatrien akkrediteres og dermed gen-

nemgå en ekstern survey hver tredje år.

Intern survey

Intern survey vil sige, at et hold medarbejdere fra en afdeling 

tager ud på en anden afdeling i regionen og observerer og inter-

viewer medarbejdere og ledere om arbejdet. 

Formålet med de interne surveys er dels at forberede sig til den 

eksterne survey og dels at styrke medarbejdernes kendskab til 

de gældende retningslinjer og give dem mulighed for at dele 

viden og erfaringer på tværs af afdelingerne.  

DDKM skal prioriteres
Selv om de fleste retningslinjer og instrukser allerede er udarbejdet, 

ligger der fortsat et stort stykke arbejde frem til akkreditering i uge 

15. Nu skal de enkelte medarbejdere lære at kende og anvende ret-

ningslinjerne og instrukserne, og alle medarbejdere skal også vide, 

hvor de kan finde de enkelte dokumenter. Nemlig i e-Dok.

- Det er PSls klare forventning, at både ledere og medarbejdere 

prioriterer arbejdet højt de næste måneder. Og vi forventer, at 

psykiatrien vil bestå akkrediteringen. Skulle der dog være områder, 

hvor afdelingerne ikke kan nå at blive helt færdige, er det vigtigt, at 

de i stedet bruger tiden til at lave handleplaner for, hvordan de vil 

løse opgaven inden for en afgrænset periode efter akkrediteringen. 

For selv om vi forventer, at afdelingerne prioriterer arbejdet højt, 

forlanger vi ikke det umulige, siger Claus Graversen.

PSl planlægger at bruge halvdelen af et heldagsmøde i januar 

med afdelingsledelserne og centerledelsen i Børne- og Ungdoms-

psykiatrien til at gøre foreløbig status for arbejdet med DDKM og 

prioritere yderligere tiltag frem mod akkrediteringen i april. 
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www.ps.intra.rm.dk/kvalitet : Om psykiatriens egne tiltag og tidsplaner

http://e-dok.rm.dk/ : Om psykiatriens retningslinjer og andre dokumenter 

www.ikas.dk/ : Om Den Danske Kvalitetsmodel for det danske sygehusvæsen generelt

VIL DU VIDe MeRe

¨̈
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FORKLARING På De Nye BeGReBeR:

Claus Graversen.



Klinisk forskning er ikke længere kun for professorer. Forsk-
ningen skal foregå på mange niveauer og være en naturlig 
del af alle afdelinger og alle faggrupper. Det mener Poul 

Videbech, der er ledende overlæge og professor på Center for  
Psykiatriske Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov og  
han giver her fire grunde.

- Afdelingerne har brug for medarbejdere, der undrer sig. Hvis ikke 
de gør det, udvikler faget sig ikke. Med forskning som en naturlig del 
af hverdagen, bliver flere medarbejdere inspireret til at undersøge 
deres undren dybere, og det skaber faglig udvikling, siger Poul Vide-
bech.

En anden grund, til at det er vigtigt at drive klinisk forskning på 
afdelingerne, er, at hvis klinikken ikke har medarbejdere, der forsker, 
kan være svært for dem at holde sig ajour med nyeste forskning og 
at omsætte forskning til praksis generelt, for personer, der selv for-
sker, er bedre i stand til at læse og forstå et forskningsresultat. 

- Så for at danske patienter kan få gavn af både national og inter-
national forskning, skal der lokalt være medarbejdere, der er i stand 
til at omsætte forskningsresultaterne til faglig udvikling, forklarer 
han.

- Dertil kommer, at patienter anno 2010 er kritiske. De søger selv 
viden om deres sygdomme på internettet og lægger dermed pres 
på alle faggrupper – og med rette – for at få den bedste behandling. 
Derfor er vi nødt til at følge med i nyeste forskning og selv bidrage til 
faglig udvikling, forklarer Poul Videbech.

Endelig er klinisk forskning også et rekrutteringsparameter for 
mange faggrupper. Unge mennesker er meget interesseret i forsk-
ning og efterspørger det, når de skal vælge speciale.

Klinisk forskning
skaber faglig udvikling   

Tema: Klinisk forskning 
– og faglig udvikling

engang foregik al forskning bag tunge universitetsmure. Nu er den kliniske forskning også ved  

at få fodfæste ude på de psykiatriske afdelinger. Det er vigtigt for at sikre faglig udvikling.

Også på det sociale område er der fokus på faglig udvikling. Dels gennem projekter og kurser,  

som skaber ny faglig viden og dels gennem forskellige aktionsforskningsprojekter.

PS har spurgt professor Poul Videbech og socialchef Charlotte Josefsen, hvorfor det er vigtigt.
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At beskrive, begrunde og dokumentere de forskellige indsat-
ser, der sker ude på de mange tilbud, er en vigtig del af den 
faglige udvikling på det sociale område, forklarer Charlotte 

Josefsen, socialchef i psykiatri- og socialledelsen.
- Faglig udvikling er vigtig - ikke mindst for brugerne skyld. Vi skal 

hele tiden arbejde ud fra den nyeste viden, de bedste erfaringer og de 
mest effektive metoder, så brugerne altid oplever den bedst mulige 
indsats, siger hun.  

Modsat forskning er faglig udvikling bygget på evalueringer med 
henblik på at sikre, at den viden, man opnår ved de forskellige udvik-
lingsprojekter, der foregår rundt omkring, hurtigt bliver spredt, og det 
er vigtigt, mener Charlotte Josefsen.

- Dermed sikrer vi, at medarbejderne har mulighed for at bygge 
på andres erfaringer, så de hele tiden arbejder med den bedste og 

nyeste viden inden for deres område, og der er måske behov for en 
endnu mere effektiv spredning af viden, end det er tilfældet i dag, 
siger socialchefen.

Hun nævner blandt andet JYFE, jysk socialforsknings- og evalue-
ringssamarbejde, som et af de steder, hvor medarbejderne kan hente 
viden og inspiration. JYFE tæller Region Midtjylland, Region Nordjyl-
land og alle kommuner i de to regioner som sine medlemmer, og 
gennem kurser, netværk og flere andre aktiviteter arbejder JYFE for at 
understøtte den løbende faglige udvikling på det sociale område.

- Mange tilbud oplever i dag, at de er presset på tid og på øko-
nomi, men det er vigtigt, at de alligevel tænker i viden og dokumen-
tation, så vi kan være endnu mere systematiske og effektive i vores 
metoder, siger Charlotte Josefsen.

Spredning af viden er vigtigt
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Sanne lemcke er uddannet sygeplejerske og forsker netop nu i tidlige tegn på 
ADHD og autisme hos små børn 

Sygeplejerske og forsker

Af: Finn Marsbøll

Foto: Tonny Foghmar¨
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Tema: Klinisk forskning 
– og faglig udvikling

På forskergangen i Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Center i Risskov er 
sygeplejerske Sanne lemcke travlt 

beskæftiget med at forske i tidlige tegn på 
ADHD og autisme hos små børn.

Det er en milliondonation fra Trygfon-
den, der giver hende tid og ro til at dykke 
grundigt ned i emnet. 

- Det 3-årige projekt skal gerne få som 
resultat, at vi kan give ny viden videre til 
pædagoger, sundhedsplejersker og praktise-
rende læger, siger Sanne lemcke. 

Ideen til forskningsprojektet, der i 
2013 ender med en ph.d afhandling, blev 
grundlagt i klinikken gennem arbejdet som 
sygeplejerske på børnepsykiatrisk afdeling. 
Det var dagligdagens opsamlede informa-
tioner og læsning af bunker af journaler i 
forbindelse med ansættelse i et projekt, der 
lagde kimen til forskningsprojektet. Igen-
nem sit arbejde blev Sanne lemcke mere og 
mere opmærksom på forældres oplysninger 

om deres børns tidlige udvikling, og hun så 
træk, der gik igen hos flere af de børn, der 
fik stillet en børnepsykiatrisk diagnose. 

- Især i relation til ADHD er der kun lavet 
få undersøgelser om de små børn, så vi ved 
generelt ikke så meget om dette emne, 
siger Sanne lemcke.

Specielt interessante svar
Grundmaterialet til Sanne lemckes  
forskningsprojekt er en stor interview-
undersøgelse ”Bedre sundhed for mor og 
Barn”, der blev foretaget i perioden 1996-
2002. Næsten 100.000 danske kvinder og 
deres børn er i projektet blevet fulgt gen-
nem graviditet og den tidlige barndom. 

Det er dette overvældende statistiske 
materiale, som Sanne lemcke bearbejder i 
samarbejde med klinisk lektor og 1. reser-
velæge Marlene B. lauritzen fra BUC. De 
andre vejledere på projektet er lektor Erik 
Parner fra Afdeling for Biostatistik på Aar-

hus Universitet, professor Per Hove Thom-
sen fra BUC, samt lektor Merete Bjerrum 
fra Afdelingen for Sygeplejevidenskab på 
Aarhus Universitet.

Specifikt er det mødrenes svar hen-
holdsvis 6 og 18 måneder efter fødslen, 
som Sanne lemcke er interesseret i. Udover 
undersøgelserne i ”Bedre sundhed for mor 
og barn” skal hun i projektperioden også 
interviewe mindre grupper af mødre til 
børn med autisme og ADHD om deres erin-
dringer om tidlige stadier i deres barns liv. 
Forskningsprojektet tog sin begyndelse 1. 
marts i år, og resultater til offentliggørelse 
på dette tidlige stade er der ikke. Der er dog 
en begrundet mistanke om, at en del af de 
børn, der senere får en diagnose inden for 
autisme eller ADHD, tidligt udvikler sig afvi-
gende inden for områderne sprog, motorik, 
temperament og social adfærd. 

Det er de helt små børn som Andreas på 15 måneder, 
der er målgruppen for sygeplejerske og forsker Sanne 
Lemckes projekt. Andreas, der har taget sin storebror 

Gustav med, er søn af en kollega til Sanne Lemcke. 
De er kun modelbørn.



Sygeplejerske Christopher Campau har i snart tre år været i gang med et praksisforskningsprojekt, 
hvor han undersøger, hvorfor så få mænd deltager i gruppeterapi. Er indhold og forløb tilpasset 
kvinders behov, eller er mænd bare ikke til terapigrupper?

HvorFor dukker 
mændene ikke op? 

Det hele startede med en stor undren både for ledelsen og 
for sygeplejerske Christopher Campau på lokalpsykiatrisk 
Center i Silkeborg. En undren over at kun ganske få mænd 

benyttede det tilbud om gruppeterapi, som lokalpsykiatrien tilbød. 
- Vi vidste selvfølgelig godt, at mænd generelt ikke opsøger 

hjælp i sundhedsvæsenet på samme måde som kvinder, men som 
behandlere ville vi gerne finde ud af, hvorfor de ikke dukkede op. 
Stod vi her med en gruppe, som vi reelt ikke gav et tilbud. Og er 
gruppeterapi slet ikke et brugbart redskab for mænd, forklarer 
Christopher Campau, der har arbejdet 25 år i psykiatrien og har en 
uddannelse som antropolog ved siden af sin sygeplejerskeuddan-
nelse.

Satte han sin viden om mænd generelt sammen med sin viden 
om gruppeprocesser, kom han frem til, at terapigrupper, eller 
mestringsgrupper som han kalder dem, burde være et godt redskab 
for mænd. Og da selvmordsprocenten hos mænd er langt højere 
end hos kvinder, er han heller ikke i tvivl om, at de har brug for 
hjælpen. 

Christopher Campau søgte først i litteraturen, men fandt ikke 
noget - heller ikke internationalt. Så sammen med sin ledelse fik 
han sat et praksisforskningsprojekt i gang, der bygger på tre ben: 
Mestringsgrupper kun for mænd, dokumentation og formidling. 

Mestringsgruppe for mænd
Projektet startede for snart tre år siden, og Christopher Campau 
har siden løbende haft mestringsgrupper kun for mænd. Grupperne 
løber over 20 til 26 uger, og de har højst otte deltagere, som er 
sammensat på tværs af diagnoser. Det kan være svært at finde  
en metode, der kan dokumentere praksisforskning, forklarer  
Christopher Campau, men han har fået hjælp til at opstille en 
metode til effektmåling og dokumentation for projektet af blandt 
andet Center for Evaluering på Århus Universitetshospital, Risskov. 

- En af de foreløbige konklusioner er, at medindflydelse betyder 
rigtig meget for mænd. Det er med til at fastholde dem, hvis vi 
planlægger forløbet sammen, efterhånden som det skrider frem. 
Og det er også vigtigt for mændene, at stemningen i gruppen får 
dem til at føle sig som almindelige mennesker og ikke som psykisk 
syge, der møder op til behandling, forklarer Christopher Campau.

- Det er selvfølgelig oplagt at spørge sig selv, om hele vores 
tilgang til behandling er kønsbestemt, og om mænd har andre for-

svarsmekanismer end kvinder, som vi skal tage højde for i behand-
lingen.

Christopher Campau søger i øjeblikket penge til at udvide forsk-
ningsprojektet til en kvalitativ undersøgelse i hele regionen. Han er 
også i gang med at skrive en forskningsartikel om projektet. I april 
var han i Prag til en international konference for psykiatriske syge-
plejersker, hvor der var stor interesse for hans projekt, og i novem-
ber havde han et oplæg på Psykiatriens 5. Forskningsdag i Region 
Midtjylland. 

Christopher Campau vil gerne brede sine erfaringer ud til andre 
lokalpsykiatrier, og interesserede er velkomne til at kontakte ham.
chricamp@rm.dk  

Af: Mette Kristensen

Foto: Privat¨
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- Jeg har altid haft lyst til at forske. Det er fantastisk at få lov til 
at fordybe sig i et emne, som man synes, er spændende. Når man 
arbejder i klinikken, er der ikke så god tid til at følge med på det 
teoretiske plan, men det er en stor fordel at kende arbejdet i klinik-
ken, før man begynder at forske, siger psykolog Helle Møller Søn-
dergaard. 

Helle Møller Søndergaard arbejder på to forskningsprojekter. I 
det primære projekt arbejder hun tæt sammen med ADHD-teamet 
for voksne i Herning. Teamet blev oprettet i 2009, og da det er 
forholdsvis nyt og ubeskrevet at arbejde med voksne med ADHD i 
Danmark, ønskede teamet at få dokumenteret sit arbejde. 

- Projektet er måske mere et kvalitetssikringsprojekt end et 
forskningsprojekt, siger hun og forklarer, at hun indsamler et bredt 
datamateriale på de patienter, der henvises til teamet i løbet af et 
år, og den behandling de tilbydes. Indsamlingen startede i septem-
ber i år og afsluttes september 2011. I projektet måles patienternes 
funktions- og symptomsniveau før og efter behandlingen, så der 
også kommer til at ligge data på, hvordan behandlingen har virket 
på de forskellige patienter. 

- Jeg vil ikke umiddelbart kunne drage nogle konklusioner om 
årsagssammenhænge ud fra mit datamateriale, for det ville kræve 
et andet design, end det vi har valgt. Men det vil give et bredt 
billede af patienterne, den behandling de tilbydes og effekten af 
behandlingen. Derfor vil datamaterialet kunne give nogle pejlemær-
ker for, hvor det kunne være interessant at forske mere i dybden. 
For eksempel kunne man kigge nærmere på den gruppe af patien-
ter, der har god effekt af behandlingen, eller man kunne gå videre 
med at nuancere det billede af patienternes misbrug, som viser sig 
via vores undersøgelse. Man kan sige, at undersøgelsen genererer 
forskellige hypoteser til fremtidige projekter, fortæller Helle Møller 
Søndergaard. 

Et bredt datamateriale om voksne med ADHD, som det Helle 
Møller Søndergaard indsamler, findes ikke andre steder i landet, og 
ADHD-foreningen er blandt andre meget interesseret i projektet. 

Ændringer i hjernen 
Helle Møller Søndergaard arbejder samtidigt på et andet projekt. 
Her samarbejder hun med Center for Psykiatrisk Forskning, PET-
centret på Århus Sygehus og ADHD-teamet. Det er et pilotprojekt, 
der skal undersøge, om man ved brug af et nyudviklet kontraststof 
kan se andre ændringer i hjernen hos folk med ADHD, end man kan 
se med det stof, der bruges i dag ved scanninger.

•  Forskningsenheden Vest ligger i Herning og hører under  

Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, 

risskov

•  Enheden ledes af overlæge Hans Jørgen Søgaard

•  I øjeblikket er der tre forskere tilknyttet enheden  

foruden lederen

FORSKNINGSeNHeDeN VeST

¨

Psykolog Helle Møller Søndergaard havde 
arbejdet tre år i distriktspsykiatrien i Herning, 
da hun fik chancen for at blive en del af Forsk-
ningsenheden Vest - og hun var ikke i tvivl

Tid til fordybelse

Af: Mette Kristensen

Foto: Birgitte Rødkær¨

•  Oprettet i 2009 i Herning, Regionspsykiatrien Vest

•  Modtager ca. 220 nye patienter årligt

•  Patienterne henvises oftest fra de psykiatriske afdelinger  

og fra praktiserende læger 

ADHD-TeAM FOR VOKSNe

¨

Tema: Klinisk forskning 
– og faglig udvikling
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Højskolebakken i Skals er det første sociale tilbud af sin art. 
Her er seks brugere med forstyrrelser inden for autisme-
spektrummet, der ellers hver især kunne bo i et dyrt enkelt-

mandsprojekt, sat sammen i ét tilbud. Det sker blandet andet for 
at sikre et højt fagligt niveau i tilbuddet og et godt arbejdsmiljø for 
medarbejderne.

- Det kunne være spændende at finde ud af, om det er en god 
ide at gøre sådan. Og når vi starter et nyt projekt op som her, vil vi 
gerne gøre det så godt som muligt, siger lars Aarup, der er forstan-
der på Hinnerup Kollegiet.

Derfor har han bedt to forskere fra Aalborg Universitet om at 
lave et forskningsprojekt, der skal følge Højskolebakken de kom-
mende år og komme med nogle anbefalinger til, hvordan man kan 
få et projekt som Højskolebakken til at lykkes, så andre også kan få 
gavn af forskningen. 

Forskere på stedet
Gennem aktionsforskning skal Anne Breumlund og Inger Bruun 
Hansen fra Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation 
ved Aalborg Universitet blandt andet undersøge om de pædago-
giske metoder, medarbejderne på Højskolebakken benytter, rent 
faktisk virker, og om de bliver brugt rigtigt, så brugerne forandrer 
sig under deres ophold.

- Vores mål er at sikre udvikling for vores brugere, forklarer lars 
Aarup.

Forskerne vil i de kommende tre år samle materiale om bruger-
nes udvikling og medarbejdernes metoder via spørgeskemaer, inter-

views og muligvis observationer på Højskolebakken, for at få en 
viden om brugernes forandringer både de selvoplevede og de reelle, 
samt medarbejdernes arbejdsgange og refleksioner.

Fingeraftryk på forskning
Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen er begge er garvede for-
skere inden for det sociale felt. Sammen har de forsket i blandt 
andet misbrugsbehandling og brugere med dobbeltdiagnose og for-
andringsprocesser, så de kender området i forvejen. Alligevel er ikke 
alt ligeud af landevejen for dem.

- Det er en udfordring at udvikle en metode og finde den teori, 
der kan være med til at undersøge forandringen for denne målgrup-
pe, mener Inger Bruun Hansen.

De to forskere har tidligere boet en uges tid på et socialt tilbud 
for at få en fornemmelse for stedet og lave observationer. Det 
kommer nok ikke til at ske på Højskolebakken. Men forskerne får et 
tæt samarbejde med medarbejderne på Højskolebakken undervejs. 

- Det ligger i aktionsforskningens væsen, at medarbejderne får 
indflydelse på metoderne, de ved nemlig, hvad der kan lade sig 
gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre, siger Anne Breumlund, der 
synes, det er spændende at udvikle praktikken i tæt dialog med det 
sociale tilbud. 

Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen har netop afsluttet det 
forprojekt om Højskolebakken, som danner grundlaget for selve 
forskningsprojektet. Men før forskningen for alvor kan skydes i 
gang, skal der findes finansiering af projektet.

Af: Didde Marie Degn

Foto: Hinnerup Kollegiet¨

Højskolebakken under   forskeres lup 
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Hinnerup Kollegiet får hjælp fra to forskere fra Aalborg Universitet til at undersøge udviklingen 
og brugen af pædagogiske metoder på Højskolebakken, hvor seks brugere, der tidligere ville være 
anbragt i et enkeltmandsprojekt, nu er samlet i ét tilbud
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Friklinikken er Danmarks første psykiatriske friklinik. Målet 
med den er at øge kapaciteten i behandlingen, så flere børn 
og unge med psykiatriske problemer i Region Midtjylland 

bliver tilbudt udredning og behandling. Patienterne til friklinikken 
kommer fra ventelisterne til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
(BUC). Men for friklinikkens leder, speciallæge i børne- og ungdoms-
psykiatri Michala Høgsgaard, er det centrale, at klinikken er med 
til at nedsætte ventetiden for børn, der har det skidt. Hvor mange 
patienter, klinikken årligt kommer til at tage i mod, afhænger af, 
hvor velbeskrevet barnet er, før det kommer til Friklinikken. Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) laver tit rigtig gode, omhyg-
gelige rapporter, der giver et godt grundlag for den videre udredning 
af barnet, forklarer Michala Høgsgaard. Men det ligger fast, at frik-
linikken ikke har indlagte patienter og ej heller tager imod akutte 
patienter.

En fleksibel klinik
Det er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland, 
der henviser patienterne fra sin venteliste. Friklinikken er en lille 
fleksibel størrelse, der kan løse opgaver af samme kvalitet som 
BUC. De mere specialiserede opgaver, der ofte kræver indlæggelse, 
varetages bedst på BUC. Friklinikken skal ikke beskæftige sig med 
for eksempel forskning og uddannelse. Den kan koncentrere sig 
udelukkende om udredning og behandling.

 - Vores opgave er at være så effektive som muligt. Her er ikke 
nogen ”plejer”, og hvis vi kan gøre noget mere hensigtsmæssigt, 
gør vi det, siger Michala Høgsgaard, der kommer fra en stilling som 

afdelingsleder på det nu lukkede private behandlingssted Vejlefjord 
Børneneurocenter.

Friklinikken vil blandt andet komprimere udredningen ved at 
lave flere ting på en dag. Det vil også være en fordel for patien-
terne, der jo kan komme langvejs fra.

Individuel behandling
Friklinikken tilrettelægger behandlingen ud fra det enkelte barn.

- Vores opgave er at beskrive barnet med de ressourcer, det har, 
og give anbefalinger til, hvad der er nødvendigt for at sikre barnet 
en positiv udvikling, uanset om det drejer sig om tiltag i barnets 
nærmiljø og/eller medicinsk behandling. Hvis vi vurderer, at det er 
nødvendigt med en indlæggelse, har vi mulighed for at viderehen-
vise til BUC, og de vil så vurdere, om det er muligt, forklarer Michala 
Høgsgaard.

For at finde ud af hvorfor barnet har det skidt og mistrives, taler 
klinikken med forældrene, gennemfører relevante test, ser barnet 
og leger og snakker med det, og bruger også de observationer, der 
er gjort af PPR. 

- Der kan jo være mange grunde til, at et barn har det dår-
ligt. Der kan være tale om egentlige psykiatriske diagnoser som 
for eksempel ADHD, autisme-spektrumforstyrrelse, depression, 
tvangssymptomer eller anden psykiatrisk lidelse - eller det kan 
være på grund af problemer i familien eller skolen.

Hvis barnets adfærd skyldes problemer i familien, er det social-
forvaltningen i barnets hjemkommune, der skal tage sig af det 
videre forløb. Mistrives barnet i skolen, er det PPR og skolens opga-
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ve. Men det kan også være nødvendigt at sætte ind med medicinsk 
behandling. Under alle omstændigheder skal der fremadrettet sam-
arbejdes omkring barnet, fortæller Michala Høgsgaard.

Barnets nærmiljø klædes på
Klinikken vejleder forældrene og klæder de enkelte instanser i 
barnets nærmiljø på, så de kan bidrage i det fortsatte forløb. 
Forældrene samles i en gruppe på 10 til en dags psykoedukation 
på klinikken. Og netværket om det enkelte barn klædes på til at 
tackle det fortsatte forløb gennem netværksmøder, som foregår via 
videokonference eller over Skype. Her kan repræsentanter for PPR, 
socialforvaltning, institution og skole deltage.  

- Hvis barnet har behov for medicin eller anden behandling, er vi 
stadig med i forløbet, ind til behandlingen er stabiliseret, og prakti-
serende læge kan tage over, forklarer Michala Høgsgaard. 

- Og der vil efterfølgende være mulighed for, at de praktiserende 
læger kan kontakte os, hvis de har brug for råd og vejledning.

Friklinikkens leder peger på, at praktiserende læger i dag har 
langt større erfaring med ADHD behandling end tidligere. Men hun 
finder det vigtigt, at børn bliver udredt af eksperter. 

- Der kan være mange grunde til symptomer. Børn får for 
eksempel ikke depression af ingenting, så det drejer sig ikke kun 
om behandling, men også om forebyggelse. Det er grunden til, at 
det er vigtigt at finde årsagen til den belastning, der har ført til 
depressionen.

Af: Gudrun Haller

Foto: Privat¨

Mellem 125 og 140 børn og unge kan årligt se frem 

til at få hurtigere hjælp efter Region Midtjylland 

har åbnet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik  

i Risskov

Friklinikken skal 
korte ventetiden  
for børn og unge 

Michala Høgsgaard har erfaring for, at en ADHD diagnose hos et barn kan hjælpe flere i 
familien. 
Det er nemlig ikke usædvanligt, at flere i samme familie lider af ADHD, så indirekte vil vi 
nogen gange kunne hjælpe flere familiemedlemmer, når vi ser et barn her. Og jeg har været 
vidne til solstrålehistorier om hele familier, der virkelig er blevet hjulpet, fortæller Michala 
Høgsgaard.
Fra venstre: Lina Grith Rishøj, Claudia Camilla Sydow Andersen, Michala Høgsgaard,  
Anne Breiner og Anja Rasmussen.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2010

Friklinikken har fem fastansatte. Udover Michala Høgsgaard, 
som er leder af Friklinikken og speciallæge i børne- og ung-
domspsykiatri, er det Claudia Camilla Sydow Andersen, der er 
lægesekretær, Anja Rasmussen og Line Grith Rishøj, der er  
psykologer, samt Anne Rønnest Breiner, der er sygeplejerske.

FRIKLINIKKeN 

¨
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Region Midtjylland skifter telefonsystem til Midt-
telefoni. Derfor skal alle medarbejdere have nyt tele-
fonnummer. De første matrikler i Psykiatri og Social er 
allerede overgået til det nye telefonsystem. 

Følgende enheder har fået eller får nye telefonnumre 
inden nytår: 
 
1. oktober
Regionspsykiatrien Viborg, nyt hovednummer:  
7847 4000

18. november
Saustrup, nyt hovednummer: 7847 6750

25. november
Fenrishus, nyt hovednummer: 7847 8100

2. december
Møllebækken, nyt hovednummer:  7847 8200

Uge 49
Nørholm Kollegiet, nyt hovednummer: 7847 6800

Uge 50
Børn og Unge Centret Engvejen, nyt hovednummer: 
7847 8900

Uge 50
Gudenåkollegiet, nyt hovednummer: 7847 6500 

oBS:
Administrationen i Psykiatri og Social i Viborg og Hor-
sens omlægger til Midt-telefoni ved årsskiftet. Admini-
strationen får ikke et hovednummer. Du vil kunne finde 
de enkelte medarbejderes nye numre i mailsystemet 
Outlook.

På intranettet kan du se en tidsplan for, hvornår de 
enkelte enheder skifter til Midt-telefoni. Du vil også 
kunne se, hvilket hovednummer de forskellige enheder 
tildeles. 

Følg Midt-telefonis genvejsknap på forsiden af Psykiatri 
og Socials intranet.

Husk at fortælle dine samarbejdspartnere, du har fået 
nyt nummer. 

Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering sammen-
lægges pr. 1. januar 2011. 
Det nye navn til den sammenlagte institution er: Institut for Kommuni-
kation og Handicap - Tale, Høre og Specialrådgivning. 
John Jørgensen bliver den nye leder for institutionen, han er i dag leder  
af Tale & Høre Instituttet. Nuværende forstander på Børn og Unge  
Centret, Rehabilitering, leif Nord, går på pension.

Nye telefonnummer   

SammeNlægNiNg

Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Nye afdeliNgSledelSeR  
i RiSSkOv eR udPegeT 

Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse 
Ledende overlæge Lisbeth Uhrskov Sørensen 
Oversygeplejerske Gitte Rahbek 

Afdeling for psykoser 
Ledende overlæge Merete Bysted 
Oversygeplejerske Inge Voldsgaard 

Afdeling for depression og angst 
Ledende overlæge Poul erik Buchholtz Hansen 
Oversygeplejerske Asger Bjerre 

Ledende overlæge Per Vestergaard, De Psykiatriske Special- 
klinikker går på pension fra sommeren 2011. 
Overlæge Kurt Sørensen fortsætter som leder af Oligofreni- 
klinikken, som bliver en del af afdelingen for organiske psykiske 
lidelser og akut modtagelse. 

Det endelige tidspunkt for overgang til den nye organisering, ifølge 
masterplanen for århus Universitetshospital, Risskov, er endnu 
ikke fastlagt.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2010
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Ni unge fra Region Midtjyllands sikrede døgninstitution Grenen har i løbet af foråret og somme-
ren indspillet en cd med sange, de selv har skrevet og indsunget. Cd’en med titlen ”lyt til mig” 
udkom 15. november på Gateway Music. De unge har via musikken fået en platform, hvorfra de 
åbent og ærligt reflekterer over et liv på kanten af samfundet. Teksterne giver samtidig indblik i 
de unges liv. Der er tale om barske historier om svigt og kriminalitet, men der er også sange om 
håb for fremtiden. Cd’en er produceret i samarbejde med komponist og producer Søren Bendixen. 
Gennem et år har han fulgt de unge tæt og hjulpet dem med at omsætte tanker og følelser til 
ord og toner. 
Egmont Fonden har støttet projektet med næsten en halv mio. kr. 

Cd’en kan købes i musikforretninger og hos Gateway Music  
eller downloades fra iTunes og cdon.com. Kunstneren Anette  
Krag har lavet to tegnefilm til musikken, 
 der vil blive lagt på youtube.com. 

uNge fra Grenen udgiver cd

Region Midtjyllands sociale tilbud til både børn, unge og voksne skal gennemføre besparelser, så deres takster kan reduceres med 
fem procent i 2011. Det er en af konsekvenserne af rammeaftalen for 2011, som blev vedtaget i Regionsrådet den 27. september. 

Nedsættelsen af taksterne sker ved, at hver driftsherre reducerer i budgetgrundlaget, og som et gennemsnit sparer fem procent 
på sine samlede takstbærende tilbud. Koglen og Grenen er begge undtaget af takstreduktionen. Samtidigt med reduktionen af 
taksterne vil der også ske nogle justeringer af kapaciteten på de sociale tilbud. 

Rammeaftalen peger desuden på fem udviklings- og fokusområder, der skal danne en fælles ramme om den løbende faglige 
udvikling. De fem områder er 
• Takstopfølgning. (Der er nedsat en takststyregruppe, som skal holde øje med taksterne).
• Gennemsigtighed i ydelse og pris
• Fælles metodeudvikling
• Handleplaner som fælles dialogværktøj
• Uddannelse af visitatorer

læs mere om rammeaftalen 2011 på: http://www.socialportalen.rm.dk/rammeaftale+2011

BeSPaRelSeR giver lavere takster på de sociale tilbud

Regionspsykiatrien Skive og Regionspsykiatrien Viborg lægges sammen med virkning fra 11. juli 2011. Den nye ledelse  
træder sammen allerede fra 1. februar. ledende oversygeplejerske i Regionssykiatrien Skive, Yrsa Bro Pedersen, fortsætter  
i den kommende ledelse, mens stillingen som ledende overlæge for den sammenlagte afdeling endnu er vakant.

Frem til 31. januar fortsætter lisbeth Uhrskov Sørensen og Gitte Rahbek som konstitueret afdelingsledelse for Regions- 
psykiatrien Viborg henholdsvis som ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.   

RegiONSPSykiaTRieRNe 
Skive og Viborg lægges sammen



16 Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2010

Den sikrede døgninstitution 
Koglen har fået succes med at 
tilrettelægge skolearbejdet  
individuelt efter elevernes  
personlige læringsstile

Alle mennesker har lyst til at lære. 
Nogle skal bare have hjælp til at 
genfinde lysten. Med den indstilling 

møder lærer Hans Christian Jørgensen hver 
dag sine elever på den sikrede døgninsti-
tution Koglen. Hans Christian Jørgensen 
står på andet år i spidsen for et projekt, der 
handler om at tilpasse undervisningen til 
hver enkelt elevs måde at lære på. Metoden 
kaldes læringsstile. Kort fortalt handler 
læringsstile om, at ikke alle mennesker 
lærer bedst ved at læse i en bog. 

- Nogle skal fornemme det med kroppen, 
ørerne eller øjnene. Samtidig lærer nogle 
bedst ved at tænke længe over tingene, 
mens andre bare skal i gang med det sam-
me, forklarer Hans Christian Jørgensen og 
remser en række andre faktorer op, der kan 
påvirke indlæringen.

Samlet set handler læringsstile om at 
gøre undervisningen vedkommende for ele-
verne.

En ny verden til viden
Hans Christian Jørgensen har i fem år 
undervist som lærer på Koglens interne 
skole. Han møder jævnligt unge, der kom-
mer med en tung bagage af dårlige sko-
leoplevelser. 

- Mange af vores unge har brug for at lære 
med hænderne og kroppen, men i folkeskolen 
har de fået besked på at sidde stille og høre 
efter. Det har givet dem en lav selvtillid, fordi 
de ikke har kunnet følge med. Med lærings-
stilene kan vi åbne en ny verden for de unge 
og sige: Hey, det er ikke dig, der er noget galt 
med. Du er bare blevet undervist forkert, for-
klarer Hans Christian Jørgensen.

- Når eleverne først finder ud af, at det 
ikke er dem, der er noget galt med, så bliver 
de også mere modtagelige overfor under-
visningen, fortæller han.

Eleverne bliver testet
Når eleverne bliver indskrevet på Koglen, 
udfylder de en test, som lærerne omsætter 
til en graf med farver. De farvelagte grafer 
bliver hængt op i klasseværelset og på værk-
stederne. Dér har både lærerne og de ansatte 
på værkstederne mulighed for hele tiden at 
skæve til den enkelte elevs læringsstil, når de 
gennemfører undervisningen.

- Det betyder for eksempel, at værksteds-
lederen kan se, om den her elev skal sættes 
i gang med det samme, eller om han er en 
type, der har brug for at tænke over tingene, 
inden han går i gang, forklarer Hans Christian 
Jørgensen.

Teori og praksis smelter sammen
Med læringsstile smelter teorien i skolen 
sammen med praktikken på værkstedet.

- Hvis eleverne skal lære om geometri i 
matematik, kan det foregå ved, at de laver 
et sømbrædt med geometriske mønstre på 
værkstedet. Undervejs i processen skal de så 
lære at måle og beregne, fortæller Hans Chri-
stian Jørgensen.

Hans egen klasse har lavet et spil med 
spørgsmål i paratviden. Eleverne gik højt op i 
opgaven. – Nogle mente tilmed, at de havde 
fundet en metode til at snyde med. De lærte 
sig de rigtige svar udenad! Hans Christian Jør-
gensen fortæller, at eleverne desuden har en 
konkurrence kørende om, hvem der kan læse 
flest sider i frilæsningstimerne. 

En helt ny tankegang
læringsstile er ikke noget, som eleverne på 
Koglen tænker nærmere over i det daglige. 
Den største udfordring ligger hos lærerne.

- Det har mest været vores egen tanke-
gang, der skulle ændres. Som lærere har vi jo 
været vant til at undervise efter traditionelle 
metoder, fortæller Hans Christian Jørgensen.

- Til at begynde med gjorde vi meget ud af 
at fortælle eleverne om læringsstile og sætte 
dem ind i teorien, men de kunne ikke rigtig 

Når læring 
bliver til leg

Af: Jan Hallin

Foto: Birgitte Rødkær¨

Eva Hallgren, forstander og skoleleder på 
Koglen, afprøver Koglespillet. Et spil med 
spørgsmål i paratviden, som lærer Hans 
Christian Jørgensen har udviklet sammen 
med eleverne. Han fortæller, at eleverne gik 
højt op i opgaven, og nogle mente tilmed, 
at de havde fundet en metode til at snyde 
med. De lærte sig de rigtige svar udenad! 
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forholde sig til det. I dag fortæller vi dem kun 
ganske lidt. Til gengæld fokuserer vi mere på 
lærerens rolle.

- Grundlæggende handler det om at give 
eleverne en positiv oplevelse af at blive under-
vist. Det er så vores opgave som lærere at 
finde ud af, hvordan de når derhen, siger han.

Idé opstod efter kursus
Hans Christian Jørgensen blev introduceret til 
læringsstile på et kursus for nogle år siden. 
Efter at have søgt flere informationer gik han 
til forstander og skoleleder Eva Hallgren. Hun 
havde også hørt om metoden og bad Hans 
Christian Jørgensen om at lave en projektbe-
skrivelse. Efter et vellykket pilotprojekt i sko-
leåret 2008/2009 fortsatte undervisningen 
efter læringsstile på permanent basis.

- Det er svært at måle på, om eleverne 
bliver bedre rent fagligt, fordi vi kun har dem i 
tre til fire måneder, fortæller Eva Hallgren.

- Til gengæld kan vi se, at de fleste, der 
bliver udskrevet fra Koglen, har fået lysten til 
at gå i skole. Dermed er de godt hjulpet til at 
fortsætte dér, hvor de kommer hen efter os, 
siger hun.

Koglen er for unge, der har begået kriminalitet eller af andre årsager, skal være 

anbragt bag låste døre i en tidsbegrænset periode.

Koglen består af to sikrede og en åben afdeling med fem unge på hver.

Der er et skoletilbud knyttet til hver afdeling.

DeN SIKReDe DøGNINSTITUTION KOGLeN

¨

Lærer Hans Christian Jørgensen forklarer forstander 
og skoleleder Eva Hallgren, hvordan man kan arbejde 
ud fra de enkelte elevers læringsstile. 



Patienten sidder på Samsø. Hun har en tid til konsultation hos 
en speciallæge. Men denne gang slipper både hun og fami-
lien for at tage den lange tur til Gerontopsykiatrisk Afdeling 

på Århus Universitetshospital, Risskov. De skal bare tænde for 
videokonferenceudstyret, så dukker speciallægen op, og konsulta-
tionen kan begynde. 

Det kunne være scenariet for et af de pilotprojekter, der er under-
vejs i Psykiatri og Social. Gerontopsykiatrisk Afdeling og Afdeling S vil 
afprøve videokonference som værktøj for patienter på Samsø. 

- Formålet med projektet er både at øge kvaliteten i behandlin-
gen og samtidig effektivisere vores speciallægeressourcer. Vi får 
mulighed for at lave videosamtaler i et nyetableret ambulatorium 
på Samsø Syge- og Sundhedshus og i patientens eget hjem og vil 
kunne inddrage relevante fagpersoner som speciallæger eller psyko-
loger, siger Birthe Ørndrup, ledende sygeplejerske i Gerontopsykia-
trisk Ambulatorium.

Også på det sociale område er der flere projekter på vej. Et af 
dem er på den sikrede institution, Grenen på Djursland. Grenen star-
ter et pilotprojekt, hvor samarbejdet med en af stedets eksterne 
psykologer foregår via videokonference.

- Vi ser en god mulighed for at effektivisere og spare penge ved 
at bruge videokonference. Den eksterne psykolog bruger normalt en 

time hver vej i transport. Derfor vil vi afprøve, om vi kan holde nogle 
af møderne via videokonferenceudstyret, siger Michael Aakjær, 
souschef på Grenen.

Inspirationskatalog til videokonference
Psykiatri og Social har allerede en del erfaring i at bruge videoudsty-
ret til møder.

- Alle afdelinger og enheder har haft videokonferenceudstyr i 
snart to år, og vi har øvet os i at bruge det, især til administrative 
møder. Men nu er vi efterhånden så trygge ved det nye medie, at vi 
er klar til også at bruge det sammen med patienter og samarbejds-
partnere. Og jeg glæder mig meget til at følge de pilotprojekter, der 
nu bliver sat i gang, siger chefsygeplejerske Claus Graversen. 

Videokonference er generelt et godt værktøj, når der er behov for 
at samarbejde over længere afstande. Det sparer både tid og udgif-
ter til transport. Videokonference er derfor også et realistisk værktøj 
til at imødegå en del af de udfordringer Psykiatri og Social står over-
for. Ikke mindst manglen på speciallæger i psykiatrien. Ved at bruge 
videokonferenceudstyr undgår speciallægerne og mange andre fag-
grupper at bruge kostbar tid på landevejene mellem de forskellige 
afdelinger i regionen. Psykiatri og Social har lavet et inspirationska-
talog, der beskriver mange af de arbejdsopgaver, der kan løses ved 
brug af videokonference. For eksempel møder, fjernundervisning og 
supervision både for medarbejdere og studerende og deltagelse i 
kurser og temamøder. Nogle afdelinger er også begyndt at visitere 
patienter ved hjælp af videokonferenceudstyr. For eksempel har 
Regionspsykiatrien Silkeborg og den psykiatriske skadestue i Ris-
skov gode erfaringer med at visitere skadestuepatienter fra Silke-
borg via en videokonference, hvor patienten selv er med. 

Teletolkning
Et af de områder, der er længst fremme med brugen af videokon-
ference er Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Holstebro. Her 
foregår ca. 90 procent af alle tolkninger via videokonferenceudstyr. 
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Det danske Sundhedsdatanetværk, Medcom, har udpeget  

Region Midtjylland til spydspidsorganisation i forbindelse  

med gennemførelsen af en række pilotprojekter i brugen af 

videokonference. Medcom har bevilget 400.000 kr. til pilot- 

projekterne. erfaringer fra pilotprojekterne skal indgå som 

beslutningsgrundlag for en national satsning på området.

UDPeGeT SOM SPyDSPIDS

¨
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Tolken er således med via skærm fra sit kontor. Det har mange for-
dele, fortæller teamleder og psykolog Elias Kristjansson. 

- Det giver højere intensitet i behandlingen, når det kun er 
patienten og behandleren, der fysisk er til stede i rummet. Tolken 
er blevet mere anonym. Tidligere kendte tolken og patienten ofte 
hinanden, og jeg tror, det i nogle tilfælde betød, at patienten ikke 
havde lyst til at fortælle alt om sine traumatiserede oplevelser, 
forklarer han.

Det er også blevet lettere at skaffe tolke, der taler patientens 
dialekt og at få tolke til de små sproggrupper, klinikken tidligere har 
måttet opgive at give et behandlingstilbud. Dertil kommer, at pri-
sen per tolkning er faldet med næsten to tredjedele, fordi tolkene 
ofte kom langvejs fra.

- Jeg synes, videokonferenceudstyret er et godt arbejdsredskab. 
Og det giver mange muligheder i fremtiden og stor fleksibilitet. 
Jeg tror efterhånden kun, det er vores egen berøringsangst, der 
holder os tilbage, for patienterne – i hvert fald dem under 40 - er 
vant til at kommunikerede gennem en skærm. Så vi vil gå videre 
og begynde at bruge videokonferenceudstyret i behandlingen, siger 
Elias Kristjansson.

læs mere på: www.ps.rm.dk 
Du finder en genvejsknap på forsiden til videokonferencesitet. 
Siden er under opbygning, så der vil efterhånden komme mere 
materiale ud.  

Flere pilotprojekter i Psykiatri og Social

  AFDElIng   PIlOtPROJEkt

Af: Mette Kristensen

Foto: Birgitte Rødkær ¨

Psykiatri og Social sætter nu en række pilotprojekter i gang for at afprøve videokonference som arbejdsred-

skab i både det administrative og det kliniske arbejde for eksempel i forbindelse med visitation, patient-

konsultationer og supervision
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Videokonference 
– et godt værktøj til effektivisering

Teamleder Elias Kristjansson demonstrerer, 
hvordan teletolkningen foregår. Tolken bliver 
meget anonym ved brug af den lille skærm.
Ved almindelige videokonferencer bruger 
mødedeltagerne ofte en stor skærm og sidder 
over for hinanden, der giver en god kontakt.

Regionspsykiatrien Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg

Center for voksensocial

Afdeling N
Århus Universitetshospital, Risskov

Visitationskonferencer, supervision, patientsamtaler og 
behandlingskonferencer mellem de fire matrikler i Regions-
psykiatrien Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg

Videomøder for at sikre videndeling mellem 54 administratorer 
af Bosted Systemet samt undervisning og konference.

Videokonference mellem lokalpsykiatrisk Center Nord og 
beboere på det kommunale socialpsykiatriske tilbud Urbakken i 
Hammel i akutte situationer og planlagte konsultationer. 

Udskrivningskonferencer fra sengeafsnit til lokalpsykiatri

Der er flere pilotprojekter på vej – se liste på hjemmesiden.
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Af: Finn Marsbøll 

Foto: Tonny Foghmar¨
Distriktspædagog Kirsten Malling og psykolog Heidi Toft Olesen i rummet, 
hvor forældrevejledningsgruppen mødes.
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”Mere tid – og flere gange”
Ordene fra Majas far udtrykker præcist gruppens evaluering af 
forløbet og nytteværdien af ét af Afsnit B´s behandlingstilbud – 
Forældrevejledningsgrupper. Det er et tilbud specielt rettet mod 
forældre, der har et barn med en diagnose inden for autisme-
spektret. Efter at have gennemført flere forløb med forældrevej-
ledningsgrupper er det tydeligt for psykolog Heidi Toft Olesen og 
distriktspædagog Kirsten Malling fra Afsnit B, at forældrene er 
meget glade for tilbuddet og gerne møder op for at få sparring fra 
de professionelle behandlere samt for at dele erfaringer med andre 
forældre. Netop det at være sammen med ligesindede, der helt ned 
i mindste detalje forstår dagligdagens mangeartede udfordringer 
med et autistisk barn, er en lise for gruppens deltagere. Her er der 
plads til at fortælle både de helt små og lidt større succeshistorier 
samt alle de svære situations-beretninger om børnene til et publi-
kum, der lytter, forstår og støtter.

Afsnit B
Mødestedet for forældrene er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers 
Afsnit B i Risskov, der består af et dagafsnit samt et ambulatorium. 
Afsnit B er et afsnit for småbørn fra nul til seks år med neuropsykia-
triske tilstande. Børnene kan have gennemgribende udviklingsfor-
styrrelser/autismespektrumforstyrrelser, eller de kan have vanske-
ligheder med socialt samvær og kommunikation. En tredje gruppe 
kan have specifikke eller generelle vanskeligheder ved indlæring eller 
opmærksomhedsforstyrrelser eventuelt i kombination med autisme-
spektrumforstyrrelse. Afsnit B har en bred vifte af behandlingstilbud 
(se faktaboks) – heriblandt gruppebehandlingstilbuddet til forældre, 
der har børn med en diagnose inden for autismespektret. Netop 
dette tilbud er nyt, og det er nu kommet godt fra start, fortæller psy-
kolog Heidi Toft Olesen og distriktspædagog Kirsten Malling, der er 
gruppeledere for forældrevejledningsgruppen.

Fem mødedage
Fem gange siden sommer er forældrene mødt op i Afsnits B´s 
ambulatorium i Risskov for at møde andre forældre og udveksle 
erfaringer. Derudover er formålet at give forældrene en professionel 
supervision, der giver dem øget indsigt og forståelse, og derved 
sætter dem i stand til at udvikle gode rutiner i dagligdagen. Foræl-
drene, der indgår i dette tilbud, har tidligere modtaget individuel 
vejledning i forhold til deres barn samt deltaget i forældrekursus, 
hvor de blandt andet har hørt om deres barns diagnose. De ved 
således grundlæggende, hvad diagnosen autisme betyder, og hvad 
de professionelle behandlere kan hjælpe med. 

Baggrunden for initiativet med forældrevejledningsgruppen var 
et ønske om at bringe forældrene sammen i stedet for et længere 
individuelt forløb, fortæller Heidi Toft Olesen. Desuden var det et 
forsøg på at udnytte afsnittets ressourcer bedst muligt.

- Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og har som mål, at 
forældrene kan dele de vanskelige situationer med hinanden og 
give sparring og ideer videre.

Al begyndelse kan være svær, og dette initiativ fik en lidt langsom 
start med kun forældre til to børn i den første gruppe. Men det var 
dengang, for nu er der lige afsluttet et forløb med ni forældrepar. 

Plads til de gode historier
Forældre til børn med autisme bliver nemt væltet i deres forældre-
rolle, og det er tydeligt, at de kan bruge samværet med de andre 
forældre. Alle forældre får lejlighed til at fortælle de gode historier, 
og netop disse positive vinkler er behandlerne meget opmærksom-
me på at samle op og give videre til inspiration. Udveksling af erfa-
ringer fylder en del under møderne, men hver af de fem mødedage 
har haft et emne på baggrund af forældrenes behov – eksempelvis 
”Søskende til børn med autisme” eller ”Pædagogik i hverdagen for 
børn med autisme”.

At tema og dagsorden i dette forløb med forældrene var rigtigt 
skruet sammen, var forældrene ikke i tvivl om, og eneste ”kritik-
punkt” fra Majas far og de andre i gruppen var ønsket om:

”Mere tid – og flere gange”

Børnepsykiatrisk Afsnit B i Risskov mærker positiv interesse for forældrevejledningsgrupper

Forældrevejledning i gruppe hjælper og 
støtter pårørende til børn med autisme 

Psykoedukation for forældre (to-dages forældrekursus)

Søskendegruppe

Psykoedukation for bedsteforældre

Undervisning om ADHD/ADD og medicin

Vejledning i grupper for pædagoger og lærere

Vejledning i grupper for pædagoger i daginstitutioner

Vejledning om småbørn for dagplejere og pædagoger  

i daginstitutioner

Autismeforståelse – undervisning for professionelle

PSyKOeDUKATION – AFSNIT B´S TILBUD

¨
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Efter to år er det tid til at sætte en ekstern lup på standardpro-
grammet, der er en af de tre søjler i Dansk kvalitetsmodel på det 
sociale område. Eksterne evaluatorer kommer i slutningen af 
november og starten af december på besøg på tre af Region Midt-
jyllands sociale tilbud for at se på, hvordan arbejdet med standar-
derne er gået. Det er Koglen, Gårdhaven og Oustruplund, som får 
besøg af de eksterne evaluatorer, der er udvalgt af de fem regioner. 
Der er lagt vægt på, at de i forvejen kender det sociale område og 
evalueringsarbejde. Hvert tilbud får besøg af to evaluatorer, der 
bruger en hel dag på at se på, hvordan det går med at udvikle kva-
liteten på det sociale tilbud. De seks standarder, som skal evalueres 
er: Kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompe-
tenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse. Resultatet af den eksterne 
evaluering kendes endnu ikke.

ekSTeRNe evalueRiNgeR 
af Dansk kvalitetsmodel på  
tre sociale tilbud

De to vidensnetværk, Netværket vedr. Domfældte Udviklings-
hæmmede (NDU) og Vidensteam vedr. psykisk handicappede og 
senhjerneskadede med problemskabende adfærd (Vidensteamet) fra 
Center for Voksensocial, fusioneres ind i nyt supervidenscenter under 
Servicestyrelsen. Det nye center får 80 ansatte og et samlet budget 
på knap 48 mio. kroner. Formålet med centret er at skabe en organi-
sation med væsentlig flere ressourcer at sætte bag, når der skal laves 
særlige indsatser på et vidensområde.

- I de små vidensnetværk og -centre er meget viden personbåren, 
og risikoen for, at den forsvinder, er overhængende. Ved at forankre 
viden i en større organisation bliver den tilgængelig for en bredere 
kreds af medarbejdere, og dermed bliver den nødvendige videns-
deling understøttet, siger Bo Beck, kontorchef i Servicestyrelsen og 
leder af centret.

Videnscenteret får hovedsæde i Købehavn og filialer i Aalborg og 
Århus. De syv fastansatte medarbejdere i NDU og Vidensteamet  
er blevet tilbudt ansættelse i det nye center og får til huse på  
Marselisborgcenteret i Århus. 

PSykiaTRi Og SOcial 
siger farvel til to vidensnetværk
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Fra den 1. januar 2011 vil du som ansat i Region Midtjylland ikke 
længere få din lønseddel på papir. lønsedlen vil i stedet komme 
som elektronisk post til din digitale postkasse på borger.dk. 
For at du kan se din lønseddel i din digitale postkasse, skal du 
tilmelde dig NemId. Har du netbank, er du måske allerede til-
meldt NemId. 

I din elektroniske postkasse på borger.dk vil du også modtage 
andre breve fra det offentlige. 

Systemet er sikkert – og det er let, når du først er tilmeldt.  
Det har også den fordel, at du vil kunne se din elektroniske 
postkasse fra alle computere, når du er tilmeldt NemId. Du skal 
bare bruge det nøglekort, du får tilsendt og din adgangskode. 
Det er ikke kun ansatte i Region Midtjylland, som går over til 
e-lønsedler. Det gælder alle ansatte i region, stat og kommune. 

www.borger.dk  Her opretter du NemID og din digitale postkasse

din lønseddel bliver digital

OBS
IntroduktIon af nye medarbejdere

det er vigtigt, at nye medarbejdere får en 
grundig introduktion. På intranettet er der 
samlet en vejledning til introduktion for 
nye medarbejdere på det sociale område - 
CVoS og CbuS.
find det under:
Intranetforside – Sådan gør vi – Hr’s 
værktøjskasse
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Den psykiatriske skadestue på Århus Universitetshospital, Risskov 
og den psykiatriske skadestue i Regionspsykiatrien Horsens omlæg-
ges til visiterede modtagelser. For at sikre ensartet henvisning i hele 
regionen skal borgerne ringe til deres egen læge eller vagtlægen for 
at blive henvist til de visiterede modtagelser. Ingen patienter vil dog 
blive afvist, hvis de møder op uden at være visiteret. Den visiterede 
modtagelse har samme funktion som den psykiatriske skadestue har 
i dag, og den er døgnåben. 
Psykiatrisk skadestue ændrer samtidig navn til visiteret modtagelse.

Omlægningen sker 1. januar 2011 og er en del af realiseringen af  
Psykiatriplanen fra 2008. 

Fra nytår får alle borgere i Region Midtjylland mulighed for at kontakte en psykiatrisk rådgivning døgnet rundt. Det sker, når  
Region Midtjylland 1. januar åbner: Psykiatrisk Rådgivningstelefon. 
Rådgivningstelefonen er regionsdækkende og tilbyder råd og vejledning til patienter og pårørende, der står i en akut psykisk  
krisesituation. Rådgiverne vil også have et overordnet kendskab til kommunale, private, frivillige og regionale tilbud i Region  
Midtjylland.
Rådgivningstelefonen er fysisk placeret på Århus Universitetshospital, Risskov og besvares af erfarne psykiatriske medarbejdere.
Praktiserende læger, vagtlæger, politi og ambulancetjenesten, der har et særligt behov for akut rådgivning, vil få et særligt  
nummer med mulighed for meget hurtig hjælp. Dette nummer har lægelig backup døgnet rundt. 

Psykiatrisk Rådgivningstelefon: 78 470 470

de PSykiaTRiSke 
SkadeSTueR OmlæggeS

Ny PSykiaTRiSk RådgivNiNgSTelefON
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Nyt fra juristerne

Én samlet indgang for patientklager og flere muligheder for at klage skal gøre det nemmere og mere 
overskueligt for patienter at klage efter 1. januar 2011, når et nyt patientklagesystem træder i kraft.

Med det nye system oprettes ét patientombud, som bliver den samlede indgang for klager fra 
patienter, uanset om der klages over bestemte personer i sundhedsvæsenet, over et behandlings-
forløb eller for eksempel over, at retten til frit sygehusvalg ikke er blevet overholdt. Som systemet 
er i dag, skal patienter henvende sig forskellige steder, afhængig af, hvad der klages over. Desuden 
er der i dag ikke mulighed for at klage til en uvildig klageinstans over et behandlingsforløb, hvis der 
ikke samtidig klages over en bestemt sundhedsperson. ligeledes har der heller ikke eksisteret en 
uvildig klagemulighed, hvis en patientrettighed, for eksempel retten til frit sygehusvalg, er blevet 
tilsidesat. Det skal det nye patientklagesystem rette op på.

Som led i det nye system oprettes endvidere et nyt Disciplinærnævn, der afløser det nuværende 
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Nævnet skal behandle de klager, der drejer sig om bestemte 
sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.

Inden en klage over et behandlingsforløb eller en bestemt sundhedspersons sundhedsfaglige virk-
somhed kan behandles i det nye patientklagesystem, skal patienten tilbydes en dialog i regionen. 
Dialogen skal dels medvirke til en øget læring af patientklager, dels give mulighed for at opnå en 
mindelig afklaring af klagen. 

NyT PaTieNTklageSySTem 
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Siden september har medarbejderne på Blåkærgård selv valgt, hvornår de vil gå på 
arbejde. et nyt vagtplanlægningssystem giver mulighed for at planlægge vagterne efter 
beboernes behov, kollegaernes ønsker og livet udenfor Blåkærgård

– i dag vil jeg  
gerne på arbejdeChef  

e t par klik på en computer hjemme 
i sofaen, og vagtplanen seks uger 
frem er så godt som lagt samtidigt 

med, at der er taget hensyn til forældre-
møder, håndboldtræning og beboernes 
behov. I september begyndte Blåkærgård, 
et af Region Midtjyllands socialpsykiatriske 
tilbud, at bruge ”Time Care” et elektronisk 
vagtplanlægningssystem, som giver med-
arbejderne mulighed for selv at planlægge 
deres arbejdstid. Nu kan de gennem et 
computersystem byde ind med de vagter, 
de ønsker at have. 

- Nogle af vores medarbejdere var med i 
et projekt, Projekt Nærvær, og de havde et 
stort ønske om, at vi kunne få Time Care på 
Blåkærgård. Derudover viste vores APVèr, 
at indflydelse på egen arbejdstid var et til-
bagevendende ønske, så vi valgte at under-
søge, hvad Time Care kunne tilbyde os, 
forklarer stedfortræder Anne Mikkelsen, der 
havde alle medarbejderne til en individuel 

samtale, inden systemet blev en del af livet 
på Blåkærgård. 

Samtalerne skulle klarlægge, om der var 
opbakning til Time Care, da projektet kun 
ville gå i gang, hvis minimum 80 procent af 
medarbejderne sagde ja. 

- Jeg blev hurtigt klar over, at det ikke 
ville blive noget problem at få timerne til at 
gå op, for det var aldrig de samme vagter, 
som de forskellige medarbejdere mente, 
var dårlige vagter, husker hun, og endnu har 
der ikke været problemer med at få dækket 
weekender, aftener eller nattevagter.

Glæde og skepsis
Social- og sundhedsassistent Helle Ander-
sen hørte til de begejstrede medarbejdere.

- Da jeg hørte om systemet, synes jeg, 
at det lød fantastisk, at man selv kunne få 
indflydelse på sin arbejdstid. Før havde vi et 
12 ugers rul, og så byttede vi internt, hvis vi 
skulle noget andet, forklarer hun.

John Mikkelsen, der er tillidsmand for 
socialpædagogerne på Blåkærgård, var knap 
så begejstret, da han blev præsenteret for 
systemet.

- Jeg synes ikke, det var en god ide. Den 
gamle rulleplan fungerede jo godt nok, 
husker han.

Men to kurser i Time Care, som alle 
medarbejderne har været på, var nok til at 
overbevise den lidt skeptiske John Mikkel-
sen. Systemet var meget let at bruge, og 
tankerne bagved var gode.

- Da kunne jeg se, hvordan det fungere-
de, hvor overskueligt det er, og hvor mange 
fordele, det giver at kunne planlægge sin 
egen tid, forklarer han.

De tre faser
Helt konkret er vagtplanlægningen på 
Blåkærgård nu delt op i tre faser. Først 
en ønske-fase, hvor alle medarbejdere 
indtaster deres ønsker til den kommende 
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– i dag vil jeg  
gerne på arbejde

vagtplan. Herefter er der en puslefase, hvor 
medarbejderne selv forsøger at pusle pla-
nen på plads.

- Her kan man se, hvad alle de andre 
ønsker sig, og så forsøger vi at tilpasse 
planen, så det også passer med det antal 
medarbejdere, der er behov for skal være på 
arbejde, forklarer John Mikkelsen. 

Til sidst har ledelsen to dage og en 
weekend til at få hele planen til at gå op. 
Meningen er, at ledelsen med tiden slet 
ikke skal ind i vagtplanlægningen.

- Men det gør også, at det er svært at 
skælde ud over de dårlige vagter, for vi har 
jo selv valgt dem, smiler John Mikkelsen, 
mens stedfortræder Anne Mikkelsen synes, 
at det har været lidt svært at give slip på 
planlægningen.

- Jeg er jo vant til hele tiden at have 
overblikket, men jeg synes, det er rart, at 
de selv tager ansvar og kommer og siger: 
Den dag vil jeg gerne arbejde, for der har 

I Psykiatri og Social findes et andet vagtplanlægningssystem MinTid, der ligesom 

TimeCare giver medarbejderne mulighed for at indtaste ønsker til vagter, ferie med 

mere, men hvor det stadig er ledelsen, der laver den endelige vagtplan ud fra medar-

bejdernes ønsker.

Systemet er udviklet af Silkeborg Data og passer derfor sammen med systemet  

TjenesteTid, og er dermed fuldt integreret med områdets lønsystem, lovgivning og 

overenskomstregler. 

MinTid er netop nu ved at blive afprøvet i et udviklingsprojekt med deltagelse af  

otte afdelinger i behandlingspsykiatrien og fire sociale tilbud. Projektet løber frem  

til efteråret 2011 og viser det sig at være en succes, kan MinTid udbredes til hele  

Psykiatri og Social, og blive hjørnestenen i vagtplanlægningen fremover. 

Region Midtjylland har en lang række licenser til MinTid, så derfor er systemet gratis 

at bruge for de tilmeldte afdelinger og sociale tilbud også udover projektperioden.

MINTID

¨

Af: Didde Marie Degn

Foto: Lars Holm¨

Brugernes behov er også tænkt ind i det nye system. En rød kurve i systemet viser 
Helle Andersen og John Mikkelsen, hvor mange medarbejdere, der er brug for i løbet 

af dagen, så bemandingen altid er optimal i forhold til brugernes behov. 

>Fortsættes
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jeg lovet en bruger, at vi skal noget, siger 
Anne Mikkelsen og forklarer, at det nye 
system i høj grad tilgodeser brugerne, fordi 
bemandingen bliver tilpasset deres behov, 
og medarbejderne ikke længere er låst af 
faste vagtskifter.

Nye vagtformer
Blåkærgård har fået en lokalaftale, der 
betyder, at medarbejderne må have op til 12 
timers vagt, og der er brudt med de faste 
7-15, 15-23 vagter. Nu kan man byde ind 
med de mødetider, der passer bedst, så der 
er harmoni mellem arbejdsliv og familieliv.

Alle timerne går ind i en timebank, hvor 
man må skylde op til 50 timer og have 100 
timer til gode, så man ikke konsekvent skal 
arbejde 37 timer hver uge. Det har været 
lidt svært for medarbejderne at vænne sig 
til, at de må skylde timer, men det kan 
forebygge sygefravær, og betyder også, at 
medarbejderne nu kan dække ind for hinan-
den ved langtidssygemeldinger, så der kan 
spares på forbruget af vikarer.

- Jeg tror ikke, at vi sparer noget i kroner 
og ører, men det er kendt personale, der er 
på arbejde, og det er bedre både for kollega-
erne og for brugeren, siger John Mikkelsen.

Kunsten at snakke sammen
Netop at kunne planlægge sin egen tid 
har også været den største udfordring for 
medarbejderne, der skal vænne sig til, at 
de nu kan planlægge arbejdet omkring 
fritidslivet i stedet for omvendt. Og nok 
også skal blive bedre til at snakke sammen 
om vagtplanlægningen for at få det til at 
gå op.

John Mikkelsen tager gerne sine timer i 
klumper, så han arbejder meget nogle uger 
og mindre i andre uger.

- Det passer perfekt med delebørn, 
smiler han

- Men man skal huske, at det har kon-
sekvenser for kollegaerne, hver gang man 
træffer valg i systemet, derfor skal vi blive 
bedre til at snakke sammen i puslefasen, 
og det nikker både Anne Mikkelsen og 
Helle Andersen til.

- Fundamentet i sådan et system og i 
at få det hele til at passe sammen, er, at vi 
snakker sammen, og det skal vi lige lære, 
mener Helle Andersen, der stadig selv er 
ved at finde ude af, hvordan hun bedst får 
fritid og arbejde til at passe sammen.

- Når man har puslet, kan man nemlig 
ikke flytte vagterne tilbage, så man skal 
være vågen i de to faser. Jeg har haft seks 
aftenvagter i træk, fordi jeg ikke var helt 
vågen, smiler Helle Andersen, der er blevet 

helt bidt af systemet og tit lige er inde 
og kigge på, hvordan det ser ud med vag-
terne.

- Jeg kan slet ikke lade være, smiler 
hun.

Time Care er et svensk koncept, som er 
delvist ejet og udviklet af de svenske fag-
foreninger. I Danmark er det firmaet Time 
Advice i Odense, der står for salget og 

undervisningen i programmet.

– i dag vil jeg  
gerne på arbejdeChef  
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Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) for depression er det 
nyeste tiltag i systematisk kvalitetsudvikling i psykiatrien. 
Formålet med NIP er at forbedre den sundhedsfaglige ydelse.

- Vi har set en væsentlig forbedring i kvaliteten af behandlingen 
for andre sygdomsgrupper, når medarbejderne begynder at doku-
mentere i NIP, og det forventer jeg også vil ske for behandlingen 
af depression, siger Poul Videbech, dr.med., professor og ledende 
overlæge på Center for Psykiatrisk Forskning på Århus Universitets-
hospital, Risskov. 

I praksis fungerer det på den måde, at en national arbejdsgruppe 
af fagpersoner på området – i dette tilfælde depressionsområdet 
- definerer en række målepunkter, også kaldet indikatorer, som afde-
lingerne løbende skal dokumentere deres behandling ud fra. Indika-
torerne vælges ud fra, hvad der er evidens for virker i behandlingen af 
depression. For hver indikator fastsættes et kvalitetsmål (standard), 
som indikerer det niveau, som afdelingerne skal søge at opnå. En 
gang årligt holdes der en audit, hvor opfyldelse af standarderne eva-
lueres og kvaliteten af behandlingen vurderes. Resultatet af audit 
offentliggøres. 

Poul Videbech har forsket i behandling af depression i mange år 
og sidder i den nationale arbejdsgruppe, der har defineret de indika-
torer, afdelingerne nu skal dokumentere deres behandling ud fra.

- I indikatorerne har vi især lagt vægt på, at alle patienter skal ses 
af en speciallæge. For det er kun speciallæger, der kan koordinere den 
samlede indsats for patienten i form af udredning, diagnosticering og 
behandling, ikke mindst i forhold til medicinering, herunder virkning 
og eventuel bivirkning af medicinen, forklarer han. 

- En anden vigtig indikator, der skal registreres på, er, i hvilket 
omfang patienterne bliver tilbudt psykoterapi. Jeg er meget spændt 
på at se, hvor meget det bliver brugt, for det er måske et punkt, hvor 
vi kan gøre det bedre.  

Afdelingerne kan lære af hinanden
For afdelingerne er NIP et godt og meget brugbart værktøj. Indika-
torerne sætter rammen for god depressionsbehandling, og ved den 
årlige regionale audit, hvor regionens resultater fortolkes, har afdelin-
gerne mulighed for at lære af hinanden. De afdelinger, der ikke scorer 
så højt på en bestemt indikator, kan lære af en afdeling, der har en 
høj score her.

For patienterne betyder NIP-depression, at depressionsbehandlin-
gen bliver standardiseret, og at den følger evidens på området. 

- Jeg forventer også, at NIP-evalueringerne vil medføre større 
politisk fokus på området. En stor del af alle, der får førtidspension, 
får det på grund af en depression. En sygdom, som de med den rette 
politiske opmærksomhed på feltet burde kunne behandles for, siger 
Poul Videbech. 

Implementering
De indledende forberedelser på implementeringen er i fuld gang, og 
den 25. november blev der afholdt en implementeringskonference 
på Aalborg Sygehus, hvor det endelige indikatorsæt blev præsente-
ret. Der afholdes en opfølgende konference om implementeringen i 
Region Midtjylland i Risskov den 12. januar 2011.

Skizofreni har, som det eneste psykiatriske sygdomsområde, ind-
gået i Det Nationale Indikatorprojekt siden 2003. 

Du kan læse meget mere om NIP-depression på: www.nip.dk 

Den 1. januar 2011 starter det Nationale 

Indikatorprojekt (NIP) for depression. 

Forventningerne er positive, for ind-

førelse af NIP har betydet væsentlige 

forbedringer i behandlingen på andre 

sygdomsområder – både psykiatriske 

og somatiske

Behandling af 
depression
sættes i system 

Af: Mette Kristensen¨
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Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje hviler i dag på et 
cirkulære og en bekendtgørelse fra 1996. Derfor afspejler 
beskrivelserne i uddannelsen ikke den psykiatri, der eksisterer 

i praksis i dag. Det fortæller Karen Nielsen, der er uddannelseskoordi-
nator for Specialuddannelsen i Uddannelsesregion Nord, som dækker 
Region Nordjylland og Region Midtjylland. Karen Nielsen er medlem 
af den arbejdsgruppe, der justerer uddannelsen.  

- Det er primært indholdet, der bliver justeret, så det matcher 
den hverdag og praksis, som sygeplejerskerne arbejder i. Der ændres 
ikke i de overordnede rammer og længden af uddannelsen. Men for 
at synliggøre uddannelsen er arbejdsgruppen også i gang med at 
beskrive, hvilken viden og hvilke færdigheder og kompetencer, spe-
cialsygeplejerskerne opnår under uddannelsen, forklarer hun. 

Formand for Uddannelsesrådet og chefsygeplejerske i Region 
Nordjylland, Helle Jørgensen supplerer:

En national arbejdsgruppe arbejder i øjeblikket på at justere bekendtgørelsen for specialuddannelsen i 

psykiatrisk sygepleje. Gruppen forventer, at arbejdet er færdigt og godkendt, så det hold studerende, 

der begynder videreuddannelsen august 2011, vil blive undervist efter den nye bekendtgørelse.  

Justeringen betyder også ændrede adgangskrav

Uddannelsen til 
psykiatrisk sygeplejerske opdateres

Af:  Mette Kristensen

Foto: lars Holm¨

Uddannelsen til psykiatrisk sygeplejerske 
skal følge med den udvikling, der sker i 
psykiatrien. Derfor er en arbejdsgruppe 
netop nu ved at justere bekendtgørelsen 
for uddannelsen. Med i arbejdsgruppen 
er Karen Nielsen(th), uddannelseskoor-
dinator for Specialuddannelsen i Uddan-
nelsesregion Nord og chefsygeplejerske i 
Region Nordjylland, Helle Jørgensen.  
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- Psykiatrien står midt i en spændende udvikling med blandt 
andet øget specialisering, indførelse af patientforløb/pakkefor-
løb, indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel og krav om mindre 
anvendelse af tvang, og justeringen af specialuddannelsen skal 
sikre veluddannede specialsygeplejersker, der har både viden, 
færdigheder og kompetencer til at løfte kvaliteten i den kliniske 
praksis.

veksler mellem teori og praksis
Specialuddannelsen ligger i Sundhedsstyrelsen og er en etårig 
arbejdsgiverledet og arbejdsgiverbetalt videreuddannelse. Det 
betyder, at det er de psykiatriske chefsygeplejersker, der på lands-
plan har det afgørende ord i forhold til indholdet af uddannelsen. 

- Uddannelsen er kendetegnende ved, at den veksler mellem 
teori og praksis. Det giver de erfarne sygeplejersker, som kommer 
på uddannelsen, mulighed for at fokusere på kliniske problemstil-
linger fra deres egen praksis gennem hele uddannelsen. Derfor er 
motivationen for at sende en sygeplejerske på videreuddannelse 
ofte at højne det faglige niveau i hele afdelingen, forklarer Karen 
Nielsen. 

Sygeplejersker med specialuddannelsen har især udvidede 
kompetencer på fire funktionsområder:

Klinisk psykiatrisk sygepleje, undervisning og vejledning samt 
kvalitetsudvikling og tværfaglig og tværsektorielt samarbejde.

Ændret adgangskrav
I forbindelse med justeringen af specialuddannelsen, skærpes 
kravene til ansøgerne. Som noget nyt skal ansøgerne have 
eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje 
samt videnskabsteori og metode på diplomniveau. Derudover er 
kravene de samme som tidligere. Minimum to års erfaring som 
psykiatrisk sygeplejerske og en aftale med sin arbejdsgiver om 
at deltage i uddannelsen.
Uddannelsen ligger på et fagligt niveau mellem diplom- og 
masteruddannelse.

Ansøgningsfrist til næste års uddannelse er 15. marts, med 
mindre der ligger specielle lokale aftaler.
læs mere: www.specpsyksygeplejerske.dk 

Danske Regioner er ved at lægge sidste hånd på en 
ny skræddersyet specialpsykologuddannelse til 
autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere 

sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og 
voksenpsykiatri.

Det er en fireårig uddannelse, som består af to adskil-
te uddannelsesforløb. en 12 måneders introduktionsud-
dannelse og en 36 måneders hoveduddannelse. Men for 
at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelses-
forløb opslås introduktions- og hoveduddannelsesforlø-
bet som en sammenhængende fireårig uddannelse. Både 
introduktions- og hoveduddannelsen indeholder klinisk 
praksisdel og teoretisk kursusdel.

Region Midtjylland har søgt godkendelse til tre uddan-
nelsessteder. To i voksenpsykiatrien og en i børne- og 
ungdomspsykiatrien på Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center.

De første ordinære uddannelsesstillinger starter i løbet 
af 2011.

Mulighed for merit
Psykologer med stor erfaring fra psykiatrien har, som 
en opstart af uddannelsen, kunnet søge fuld meritover-
førsel. Tidsfrist for ansøgning til fuld merit er udløbet. 
Psykologer, der allerede arbejder i psykiatrien har mulig-
hed for løbende at søge delvis meritoverførsel. Graden af 
meritoverførsel fastsættes ved en individuel vurdering af 
hver enkelt ansøger.

Uddannelsen er forankret i Sundhedsstyrelsen. 
Specialpsykologuddannelserne er en kompetencegi-
vende sundhedsfaglig videreuddannelse. Arbejdet med 
bekendtgørelsen er endnu ikke endelig afsluttet.

Læs mere: www.specialpsykologiskuddannelsen.dk 

Nu kan psykologer snart uddanne sig til 

specialpsykolog i psykiatri.

Ny videre-
uddannelse til 
specialpsykolog



NyT FrA ForSKNINGSBIBLIoTEKET
Psykiatrisk Forskningsbibliotek har udarbejdet en menu over alle sine tilbud. Gå ind på vores hjemme-
side og læs, hvad vi har at byde på. I kan enten invitere os - eller vælge at komme på biblioteket for at 
få forskellige introduktioner til nogle af alle de mange serviceydelser vi tilbyder gratis. 

Fra menukortet kan nævnes: 
• E-bøger - kom i gang 
• Find brugbare søgeord i PubMed - en introduktion 
• Vær opdateret indenfor litteraturen
 
Introduktionerne kan også foregå via videokonference.  

læs mere på www.forskningsbiblioteket.dk

TErAPIENS ESSENS  
– ÅBENT BrEv TIL EN Ny GENErATIoN AF TErAPEUTEr oG PATIENTEr
Af: Irvin D. yalom, Hans reitzels Forlag

Irvin D. Yalom har skrevet Terapiens Essens som et testamente til kommende generationer af psy-
koterapeuter, psykologer og psykiatere. Bogen udgives nu i 2. udgave, syv år efter den udkom første 
gang. I den nyeste udgave er der tilføjet et interview med Yalom og et efterskrift. 

I dette psykoterapeutiske testamente, han er nu 78 år, trækker Yalom temaer og fænomener, tera-
peutiske erkendelser og teoretiske overvejelser frem og præsenterer dem gennem hele bogen i små 
korte sekvenser med en overskrift om indholdet. Hovedtemaerne i bogen er den terapeutiske relati-
ons altafgørende betydning, terapeutens åbenhed om sig selv i terapisituationen, kunsten at bruge 
selvafsløring som fremmende for terapien, her-og-nu perspektivet, en skærpet sensibilitet i forhold 
til eksistentielle temaer og drømmes betydning.
 
Der er megen erfaring og visdom at hente ved at dykke ned i Yaloms refleksioner over et langt livs 
psykoterapeutisk virke inden for den psykodynamisk funderede eksistentielle psykoterapi. Og i 
det nye efterskrift argumenterer han på overbevisende måde for, at det kan frigøre et menneske 
fra psykiske problemer og fremme terapien ikke at dvæle for meget ved fortiden, men se døden i 
øjnene som det fremtidsperspektiv, der kan åbne vores øjne for eksistensens kortvarighed og dyre-
barhed.
 
Yalom har skrevet en bog i sit sædvanlige nærværende og varme sprog, der fanger og giver mening, 
når man arbejder med terapi. læsningen af den er givende, både når man slår ned på spændende 
overskrifter på de 85 vignetter af terapiens essens som drypvise refleksioner, der kan berige den 
daglige praksis og ved at læse længere dele af bogen i sammenhæng. Og så giver den også lyst til 
læsning af de spændende skønlitterære bøger, Yalom har skrevet. 

Anmeldt af: lone Adamsen, psykolog i lokalpsykiatri Syd, Afd. S, 
Århus Universitetshospital, 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. 

Terapiens 
essens

Åbent brev til en ny generation af 
terapeuter og patienter

2. UDGAVE

HANS REITZELS FORLAG

Irvin D. Yalom

OBS
På Psykiatrisk Forsknings-bibliotek kan du booke en  bibliotekar til at lave struktu-rerede søgninger eller vejlede dig i brug af databaserne. 
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PS bladet, du sidder med i hånden, har nu snart eksisteret i et år. Indtil nu har vi udgivet fire blade, og det har været 
spændende og udfordrende for redaktionen at sammensætte et fagligt medarbejderblad, der skal dække et så stort og  
vidtfavnende område som Psykiatri og Social. Men vi håber, at vi har ramt nogenlunde plet, og at der har været noget af  
interesse for alle vores læsere.

Vi har fået en del henvendelser med forslag til artikler. Dem vil vi gerne takke for. For uden jeres hjælp vil det være svært  
for os at følge med i, hvad der sker rundt omkring på de mange afdelinger og tilbud.

Desværre har der ikke været plads til alle forslag. Vi må hver gang prioritere blandt mange forskellige artikler. Men vi håber,  
I bliver ved med at sende forslag ind til os.

I begyndelsen af det nye år holder redaktionen statusmøde på bladet, og det kan være, at I vil opleve ændringer i bladet  
i løbet af foråret.  

Vi fra redaktionen vil gerne sige tak for et godt samarbejde med jer. Vi har bestræbt os på at komme godt rundt i hele  
regionen, og det har været meget spændende at besøge nogle af jer i forbindelse med artiklerne ude på de enkelte  
arbejdspladser og opleve det engagement I lægger for dagen.

Med håbet om et fortsat godt samarbejde i det nye år vil vi ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

Redaktionen

Kære læser

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag


