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Har du selv idéer til artikler i bladet, 
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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 6 af de 12 afdelinger placeret på Århus Universitets- 
hospital, Risskov. Dertil kommer en række specialklinikker og centre.  
Alle afdelinger rummer flere sengeafsnit, distriktsteams, faglige teams,  
lokalpsykiatrier m.m. 

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

Socialområdet består af to centre: 
Center for Voksensocial med 19 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 13 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.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 201102

Om Psykiatri og Social

Redaktion:

Ansvarshavende
Claus Graversen chefsygeplejerske -  
claus.graversen@ps.rm.dk   Telefon 7847 0021

Redaktør
Mette Kristensen – kommunikationsmedarbejder(DJ)  
Psykiatri og Social
mette.kristensen2@ps.rm.dk   Telefon 7847 0034

Didde Marie Degn (barselsvikar) – 
kommunikationsmedarbejder(DJ) Center for Voksensocial
diddemarie.degn@ps.rm.dk   Telefon 7847 6024

Finn Marsbøll – kommunikationsmedarbejder(DJ)  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
finnmars@rm.dk   Telefon 7789 4378

Derudover bidrager i dette nummer:
Jan Hallin – kommunikationsmedarbejder(DJ)
Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Gudrun Haller – kommunikationsmedarbejder(DJ)
Psykiatri og Social

Redaktionsgruppen:

Didde Marie Degn 
(barselsvikar) 

kommunikations-
medarbejder

Center for Voksensocial



Nedtælling i BUC
Alt skal være på plads til uge 15  .......................... 12 

Her står kvalitetsarbejdet  
på det sociale område  ........................................... 14 
 

Evaluatorerne gik grundigt til værks
Ekstern evaluering på Gårdhaven  ........................ 15 

”Vi mødte flere ildsjæle med store kompetencer”
Arbejdstilsynet anerkender indsats ..................... 17

Teknologi i Praksis
IKT-gruppen gør hverdagen lettere ..................... 20

Brugerinddragelse med røde og grønne kort
Beboere lærer at bestemme selv ........................ 22 

Til kamp mod multisygdom
Ansatte på kursus i sundhedsfremme ............... 24

Behandling af både børn, unge og voksne
Center for spiseforstyrrelser udvider .................. 28

I dette nummer

Tema: Fokus på 
kvalitetsarbejde
- og optakt til akkreditering 
af psykiatrien                            
Side 4

Selvbestemmelse med 
røde og grønne kort 
Side 22

Patienter hjælpes til at leve sundere
Side 24

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag

¨

nr. 01 | marts 2011 | årgang 02

FORSIDEN: 
PS var med til intern survey på Den Danske Kvalitetsmodel(DDKM)  
i Regionspsykiatrien Viborg. Fra højre: Georgeta Voldum, overlæge; 
Mette Lyng, social og sundhedsassistent; Maryann Norup,  
afdelingssygeplejerske og siddende Dorte Mark,  
projektsygeplejerske og kvalitetskoordinator.
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Tema: Kvalitetsarbejde
Der er i øjeblikket stor fokus på kvalitetsarbejde. 

Psykiatrien skal akkrediteres i forhold til Den 
Danske Kvalitetsmodel(DDKM) i uge 15, mens 
socialområdet er i fuld gang med at implementere 
Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. 

DDKM og akkreditering i uge 15   .................... 04-13
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Vi har alle super travlt for tiden både på afdelingerne og i 
administrationen, for der er stadig en del, der mangler at 
falde helt på plads inden akkrediteringen i uge 15. Men jeg 

glæder mig over den systematiske udvikling af kvalitetsarbejdet, 
som afdelingerne har arbejdet målrettet med at indføre. Det betyder, 
at vi nu har fået revurderet og synliggjort vores arbejdsgange og 
regler til én samlet psykiatri, siger Lisbeth Damgaard, kontorchef for 
kvalitetsafdelingen i Psykiatri og Social.

- Og den tydelighed i det fagprofessionelle, som er kommet frem, 
kan vi godt være bekendt og glade for at vise frem. 

Udfordringen med implementeringen af DDKM i psykiatrien er 
ekstra stor, for psykiatrien har siden 2007 gennemgået to organi-
sationsændringer. Først blev tre og et halvt amt sammenlagt til en 
region, og dernæst blev de tre distrikter i psykiatrien og BUC sam-
menlagt. 

- Så vi har haft kortere tid end andre sygehuse til at smelte de 
tidligere psykiatrier sammen til en ny samlet psykiatri med fælles 
faglig forståelsesramme, retningslinjer og kultur, siger kvalitets-
chefen.

Modellen virker allerede
Arbejdet med at indføre DDKM har allerede vist mange positive 
effekter. De mange retningslinjer og detaljerede instrukser, der er 
udarbejdet, er en hjælp for medarbejderne, fordi de nu kan slå op i de 
retningsgivende dokumenter og se, hvordan forskellige arbejdsopga-
ver skal udføres for at leve op til den standard, der er fastsat. 

- Det tydeliggør forventningerne, særligt til nyansatte, og gør det 
dermed nemmere at være medarbejder, siger Lisbeth Damgaard. 

Derudover giver modellen redskaber til at udvikle på den praksis, 
som ikke er helt på plads.

- Vi er via audits, selvevalueringer og interne surveys blevet  
klogere på, hvor vi kan gøre det bedre, og vi har også allerede taget 
konsekvensen ved at igangsætte justeringer af praksis, så man kan 
sige, at modellen allerede virker på flere områder, forklarer hun.

Men det stopper ikke her
Akkrediteringen er blot ét element ud af det fire-trinsdelte hjul, som 
DDKM arbejder efter. 

- Når survey-teamet er taget hjem, og akkrediteringsrapporten 
læst, begynder vi at se på, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan 
gøre bedre. På de områder der kræver justeringer, laver vi handlepla-
ner og senere nye retningslinjer. På den måde hjælper modellen os til 
hele tiden at forbedre kvaliteten til gavn for patienterne i regionen, 
forklarer Lisbeth Damgaard.

Næste akkreditering er i 2014. 

Mønstret er ved at tegne sig  

Tema: Fokus på kvalitetsarbejde
- og optakt til akkreditering af psykiatrien

Snart kommer kvalitetsarbejdet i psykiatrien under lup. Det sker ved det første eksterne ”stop op”, nemlig 
akkrediteringen af Den Danske Kvalitetsmodel i uge 15. Vi glæder os over, at alle brikkerne er ved at falde  
på plads og mønstrene af den psykiatri, vi gerne vil vise til omverdenen, er ved at stå tydelige frem i en 
struktureret form, siger kvalitetschef Lisbeth Damgaard 

Psykiatri og Social har i øjeblikket stor fokus på kvalitetsarbejde. 
Socialområdet er i fuld gang med at implementere Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Se side 14.

Samtidig er hele psykiatrien på den anden ende for at blive færdig til akkreditering af Den Danske Kvalitetsmodel

     Kvalitetschef 
Lisbeth Damgaard

Af: Mette Kristensen¨
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I øjeblikket bliver der ydet en meget stor indsats af både ledere 
og medarbejdere på de psykiatriske afdelinger for at blive klar 
til at tage imod det eksterne survey-team, der skal indstille psy-

kiatrien til akkreditering i Den Danske Kvalitetsmodel. I PS-ledelsen 
påskønner vi det store arbejde, der udføres i hele organisationen og 
ser frem til at præsentere psykiatrien for survey-teamet. 

Men hvad betyder implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel 
(DDKM) for psykiatrien? 
DDKM er et godt styrings- og udviklingsværktøj, der, populært sagt, 
kan hjælpe os til at holde orden i eget hus. Ledelsesmæssigt bliver 
det en fordel at arbejde struktureret med en kvalitetsmodel, fordi 
den giver os mulighed for at få et samlet overblik over, hvordan den 
faglige udvikling trives, og om psykiatrien ligger på det kvalitets-
mæssige niveau, som er nationalt og regionalt bestemt.

Desuden sikrer modellen, at der bygges bro mellem daglig praksis 
og den viden om evidens på forskellige områder, som allerede eksi-
sterer i systemet. Det sker, fordi retningslinjerne udarbejdes ud fra 
både evidens og ”best practice”. Derved styrkes og synliggøres fag-
ligheden på flere niveauer. 

Implementeringen af DDKM sikrer også, at det kliniske kvalitetsar-
bejde ikke kun hviler på de enkelte medarbejdere. Arbejdet under-
støttes af hele organisationen og dermed også ledelsen. Det bety-
der endvidere, at ydelserne harmoniseres, så tilbuddene overordnet 
set bliver af samme kvalitet for alle borgere i hele regionen.  
Endelig giver modellen os et redskab til at synliggøre fagligheden 
i psykiatrien. Der har nok i omverdenen tidligere været en vis uty-
delighed omkring fagligheden i psykiatrien. Nu får vi via de mange 
retningslinjer, der ligger frit tilgængeligt på internettet, mulighed 
for at vise både survey-teamet og borgere generelt, hvordan vi 
udreder, behandler og plejer patienter med psykiske sygdomme. 
PS-ledelsen ser derfor mange muligheder i det fremtidige arbejde 
med kvalitetsmodellen. 

DDKM 
styrker og synliggør fagligheden
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Cheflæge Per Jørgensen  
Psykiatri og Social

Leder



06 Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2011

Velkommen. Vi har glædet os til, I skulle komme, men vi er 

også lidt nervøse, for vi har aldrig prøvet det før – og det har 

I vist heller ikke, siger projektsygeplejerske og kvalitetskoor-

dinator Dorte Mark, da hun byder velkommen til det interne survey-

team fra Risskov. 

I de næste fire timer skal kollegerne fra Risskov interviewe 

og observere medarbejderne i Viborg for at se, om de kender og 

anvender de retningslinjer, som er blevet udarbejdet ud fra Den 

Danske Kvalitetsmodels 104 standarder. Surveyen skal foregå på et 

psykoseafsnit og på klinik for behandling af psykotiske patienter. 

Der er udvalgt to emner til formiddagens survey: Patientsikkerhed 

og samarbejde med patienter og pårørende.

For at afhjælpe den lidt uvante situation, drikker deltagerne 

morgenkaffe sammen, mens de præsenterer sig for hinanden. 

Det indledende interview
Efter kaffen begynder den første del af surveyen. Det indledende 

interview. Survey-teamet spørger medarbejderne, hvordan de løser 

forskellige opgaver inden for dagens to emner.

- Hvordan indhenter I patientens samtykke til behandlingspla-

nen, lyder et af de første spørgsmål. Og medarbejderne forklarer 

grundigt, hvilke rutiner de har for netop at indhente samtykke. 

Emnet bliver forklaret og diskuteret, før survey-teamet går videre 

til et nyt spørgsmål. 

- Hvordan arbejder I med inddragelse af patienterne i deres 

behandling?

Besøg på afsnittet
Efter interviewet er det tid til at besøge både afsnit og klinik for at 

se, om praksis svarer til det, medarbejderne har forklaret i inter-

viewet. Survey-teamet deler sig op i to. Surveyorerne på sengeaf-

snittet starter på kontoret – afsnittets knudepunkt. Her er heftig 

aktivitet også ved de fire computere. 

- Hvem har vi på arbejde i dag, spørger teamet, og fortsætter 

derefter med at bede en sygeplejerske om at finde retningslinjen 

for informeret samtykke. Sygeplejersken viser, hvordan hun via 

intranettet finder e-Dok og derefter den rette retningslinje. Efter 

lidt snak frem og tilbage beder teamet om at se tre elektroniske 

patientjournaler, hvor personalet har dokumenteret, at patienten 

har givet sit samtykke til behandlingen.

Erfaringsudveksling
Surveyen forvandler sig efterhånden til en samtale, hvor alle byder 

ind. Og når én medarbejder forklarer, nikker kollegerne. De to  

surveyorer noterer og sætter plusser på deres papirer.

- Det her skriver jeg lige ned til mig selv, for den idé kan jeg godt 

bruge derhjemme, siger en af surveyorerne. 

Og selvom mange betragter de interne surveys som en general-

prøve til det eksterne survey, så er formålet med dem netop først 

og fremmest at lade sig inspirere af hinandens arbejde og få kastet 

lys på egne dagligdags rutiner. 

Af: Mette Kristensen

Foto: Lars Holm¨

Som forberedelse til det eksterne  
survey, har afdelingerne udført  
interne surveys, hvor de har været  
på besøg hos hinanden. 
 
PS-bladet var med, da Regionspsykia-
trien Viborg fik besøg fra Afdeling S, 
Århus Universitetshospital, Risskov 

På intern survey 

Tema: Fokus på kvalitetsarbejde
- og optakt til akkreditering af psykiatrien

Evaluering på den interne survey. Fra højre med 
front mod kameraet: Fra psykoseafsnittet Anne 
Aarup, sygeplejerske og kvalitetsnøgleperson; 
Georgeta Voldum, overlæge; Maryann Norup, 
afdelingssygeplejerske; Mette Lyng, social- og 
sundhedsassistent; Pia Jakobsen, ledende 
distriktssygeplejerske i psykoseklinikken; Dorte 
Mark, projektsygeplejerske og kvalitetskoordina-
tor. Fra højre med ryggen mod kameraet survey-
teamet fra Afdeling S, Risskov: Merete Byskov, 
ledende overlæge; Sanne Toft Kristiansen, syge-
plejerske i Psykiatrisk Modtagelse; Peder Buck, 
afdelingssygeplejerske i Lokalpsykiatri Århus Vest 
og kvalitets- og udviklingssygeplejerske Inger 
Borgbjerg afsnit S3.
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Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt og tværgående  

kvalitetssystem, som skal give danskerne højere kvalitet og bedre 

patientforløb i sundhedsvæsenet.

Alle hospitaler i Danmark er ved at indføre kvalitetssystemet, og  

DDKM skal på sigt omfatte alle offentlige sundhedsydelser.

DDKM består af 104 standarder, hvoraf 85 gælder for voksenpsykiatrien 

og 82 for børne- og ungdomspsykiatrien.

En standard beskriver det kvalitetskrav, der lægges til grund for  

akkreditering.

Akkreditering: Psykiatrien – og alle hospitaler – skal akkrediteres hver 

tredje år. Det sker ved besøg af et eksternt survey-team, der undersøger 

om organisationen lever op til standarderne i DDKM. Teamet laver en 

rapport til akkrediteringsnævnet, som foretager den endelige vurdering. 

Tidsplanen er stram, de to surveyorer når knap at blive vist rundt i 

afsnittet, før teamet skal evaluere. Konklusionen på dagen bliver, at 

Afdeling S har været meget tilfreds med det, de har set og hørt, og 

at dagen har givet inspiration begge veje.

¨
DDKM

Du kan læse mere om  
akkreditering af  

Den Danske Kvalitetsmodel  
på intranettet.

Følg logoet på forsiden  
af Psykiatri  

og Socials intranet 

Sygeplejerskerne Peder Buck og Inger 
Borgbjerg fra Århus Universitetshospital, 
Risskov fordybet i papirer fra psykose-
afsnittet i Viborg



Dorte mark, projektsygeplejerske 
og kvalitetskoordinator
Det var en god oplevelse at være med i dag. Her i Viborg 

begyndte vi så småt at arbejde struktureret med kvali-

tet sidst i 2003, hvor de første spæde udmeldinger om 

DDKM kom fra Sundhedsstyrelsen. Så det har været en 

lang proces.

Styrken ved DDKM er, at den standardiserer sygepleje 

og behandling, og da retningslinjerne bygger på refe-

renceprogrammer og anden faglitteratur, kommer 

behandlingen også i højere grad til at bygge på viden. 

Derudover tvinger DDKM os til at strukturere dokumen-

tationen, så det er let at finde og genbruge data f.eks. 

ved genindlæggelser. Det er godt for patienterne. Og så 

synes jeg, det er positivt, at DDKM fokuserer meget på 

patientsikkerhed og patientinddragelse.

maryann Norup, afdelingssygeplejerske
Det har været spændende i dag og dejligt at se, at det 

kvalitetsarbejde, vi har brugt år på at skubbe i gang, 

fungerer. Som leder bliver man stolt, når man står i bag-

grunden og hører, at medarbejderne kender retningslin-

jerne og kan argumentere for, hvorfor vi gør, som vi gør. 

Ikke kun de få, men personalegruppen bredt. 

DDKM lægger et minimumsniveau for sygeplejen og 

behandlingen, og det har patienterne krav på. At arbejde 

med DDKM er også en måde at udvikle sygeplejen og 

behandlingen på. For ved at tage de enkelte standarder 

op og arbejde fokuseret med en af dem over en periode, 

højner man kvaliteten i hverdagen. Desuden sikrer 

modellen, at der hele tiden er fokus på at blive bedre 

blandt andet ved de systematiserede journalaudit. 
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1) HvORDaN vaR DeT aT væRe meD Til eN iNTeRN SuRvey? 

2) HvaD fORveNTeR Du Dig af DDKm?

På intern survey

Tema: Fokus på kvalitetsarbejde
- og optakt til akkreditering af psykiatrien

georgeta voldum, overlæge
Det har været meget interessant at være 

med. I starten var jeg noget spændt, 

ligesom før en eksamen, men det var 

helt fredeligt. Det var dejligt at se, at 

andre også kunne bruge nogle af de ting, 

vi gør.

Jeg forventer, at implementeringen af 

DDKM vil højne kvaliteten i behandlingen 

generelt og sikre patienterne en mere ens-

artet behandling, sådan som det også er 

hensigten.

Første gang, man hører om det store 

dokumentationsarbejde, kan man godt 

tabe pusten lidt, men her i Viborg, hvor 

de har arbejdet med det i lang tid, kan 

jeg godt se, at det giver mening og 

er med til at effektivisere det daglige 

arbejde. Jeg har kun arbejdet her i to 

måneder, og jeg er positivt overrasket 

over, hvor meget styr de har på det.

mette lyng, social- og 
sundhedsassistent
Jeg var da nervøs for dagen, men det var 

bare behageligt og også interessant at 

høre om, hvordan andre gør tingene og 

finde ud af, at vi er godt med.

Den Danske Kvalitetsmodel. Man hører 

ordet hele tiden, men det er jo bare man-

ge af de standarder, vi i forvejen arbejder 

med hver dag, uden vi tænker over det. 

Retningslinjerne og dokumentationen 

sikrer, at det, vi gør, er ordentligt, og det 

er vigtigt, for det er skrøbelige mennesker, 

vi har med at gøre. Og hver gang vi arbej-

der fokuseret med et bestemt område i 

afsnittet, så lærer jeg noget nyt.
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Af: Mette Kristensen¨
28 patienttracers – patientspor
Survey-teamet arbejder ved at 
følge forskellige patientspor. Det 
vil sige, de beder om at se en 
journal på f.eks en patient, der er 
eller har været selvmordstruet, en 
patient, der får ECT-behandling, 
eller en patient, der netop er 
blevet indlagt eller overgået til 
ambulant behandling. De følger 
patientens færd gennem syste-
met fra ydelse til ydelse - fra 
indlæggelse til udskrivelse. På 
den måde kommer de rundt i 
alle kroge af psykiatrien og dan-
ner sig et billede af, hvordan den 
fungerer.  

I programmet er indlagt 28 
patienttracers fordelt over hele 
ugen, og vi ved ikke på forhånd, 
hvilke patientspor, de vil følge. 

10 tværgående interviews:
I programmet for ugen er der 
også indlagt 10 tværgående 
interviews. De foregår ude på 
afdelingerne, men det er PSL og 
udvalgte ledere og eksperter, der 
deltager i disse interview. 

Temaerne er:
•   Patientsikkerhed og  

patientklager
•   Overvågning og medicinering
•   Hygiejne og infektionskontrol
•   Medicoteknik
•   Ansættelsespolitik,  

arbejdstilrettelæggelse og 
kompetenceudvikling

•   Samlet anvendelse af  
kvalitetsdata

•   Koordinering og kontinuitet,  
samarbejde med primær sektor

•   Planlægning, it og beredskab
•   Bygninger, forsyninger og  

øvrige faciliteter
•   Ledelsesinterview

DDKM

Det sker i uge

mandag
Administrationen og Regionspsykiatrien Viborg
•   Indtil kl. 14.30 præsenterer PSL regionspsykiatrien for survey-teamet  

og gennemgår retningslinjer med dem  
•   Derefter besøger nogle af surveyorerne Regionspsykiatrien Viborg

Tirsdag
•   Survey-teamet besøger Århus Universiteteshospitalet, Risskov 

Onsdag
•   Survey-teamet besøger Regionspsykiatrien Vest (Herning og Holstebro)

Torsdag 
•   Survey-teamet besøger Regionspsykiatrierne Randers, Horsens og Silkeborg

fredag
•   Opfølgning på særlige fund. Det vil sige, at teamet kan tage ud hvor som 

helst for at indsamle flere oplysninger
•   Opsamling
•   Afsluttende feedback fra surveyorerne. Her fortæller surveyorerne, hvad de 

har set og hørt i ugens løb og hvilken akkrediteringsstatus psykiatrien kan 
forvente at få af akkrediteringsnævnet

Survey-teamet besøger psykiatrien i Region Midtjylland fem dage i uge 15. 
Teamet består af syv surveyorer (undersøgere) og to under oplæring. 
Teamet bor hele ugen i Viborg og bliver kørt rundt til psykiatriens mange  
afdelinger og enheder.

Besøg af survey-teamet
Surveyorerne kommer ud på afdelingerne enkeltvis eller to og to sammen med 
forskellige ledere og kvalitetsfolk, så det er et stort hold, der træder ind af døren, 
men det skal man ikke lade sig skræmme af. Rygtet siger, at surveyorerne er 
meget afslappede og kompetente. 

Programmet veksler mellem observation og interview. På den måde tager sur-
veyorerne stikprøver på, om der er overensstemmelse mellem det, de læser i de 
retningsgivende dokumenter, det de hører ved interviewene, og det de ser ved 
at observere daglig praksis. Når survey-teamet går rundt på afdelingerne, kan de 
interviewe alle, de møder undervejs. De vil spørge ind til daglig praksis, og om med-
arbejderen kender og anvender de retningslinjer, der ligger til grund for arbejdet.  
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e-Dok er det nye elektroniske system på nettet, som opbevarer  
alle de retningsgivende dokumenter, der er udarbejdet ud fra  
standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. 

Det er derfor vigtigt, at du kan gå ind i e-Dok og finde de doku-
menter, som er relevante for netop dit arbejde. Du kan blive bedt 
om, at finde et dokument i e-Dok ved surveyen. 

DeT KaN Du fiNDe i e-DOK:
•   Retningslinjer – anvisninger på, hvad der generelt kræves af 

en arbejdsopgave 
•   Instrukser - konkrete beskrivelser af, hvordan de enkelte 

opgaver udføres i afdelingerne 
•   Politikker - f.eks. politik for samarbejde med patienter og 

pårørende
•   Supplerende - tillægsdokumenter til kategorierne ovenover

DeT KaN Du iKKe fiNDe i e-DOK:
•   Referater og nyhedsbreve
•   Dokumenter med patientoplysninger
•   Telefonlister m.m.

Du SKal OgSå viDe aT:
e-Dok er en forkortelse for elektronisk dokumenthåndteringssystem.  

•   Systemet viser dig altid det nyeste dokument inden for det 
emne, du søger. (Derfor må man ikke printe et dokument ud 
fra e-Dok til opslagstavle e.lign. - der er dog særlige regler for 
instrukser om brand, alarm og hjertestop)

•   Systemet sørger for, at alle dokumenter bliver revideret mindst 
hvert tredje år.

•   Alle dokumenter, der lægges i e-Dok, skal være ledelsesgodkendte. 

•   Hvis din leder lægger et nyt dokument i e-Dok, kan hun sende dig 
en læsekvittering, hvor du, ved at sætte et flueben, kan doku-
mentere, at du har læst det – det sikrer videndeling

•   Du kan søge i e-Dok – (Søgefunktionen er ved at blive forbedret)

•   Du kan abonnere på dokumenter om et bestemt emne

•   e-Dok bruges af alle hospitalsafdelinger i regionen – både i somatik-
ken og i psykiatrien, men det bruges ikke på det sociale område 

•   Alle kan læse i e-Dok via internettet. Også borgere uden tilknyt-
ning til hospitalsvæsenet, men skal du f.eks. læsekvittere, skal 
du logge dig ind i e-Dok med din sædvanlige regions-login.

Dokumenterne er inddelt i tre trin

fælles regionale retningslinjer - gælder for alle hospitalsafdelinger i 

regionen - både i somatikken og i psykiatrien 

fælles psykiatriske retningslinjer - gælder for hele psykiatrien i regionen

lokale retningslinjer – gælder kun for en afdeling eller fælles for alle 

afdelinger i Risskov.  

Når du skal finde et dokument i e-Dok, skal du altid starte med at søge i 

de lokale retningslinjer for din afdeling, hvis ikke der ligger noget der,  

skal du gå et trin op i din søgning til fælles psykiatriske dokumenter

SåDAN ER E-DOK ByGGET OP

¨

Hvad skal du huske, når du modtager en ny 
patient? Og hvordan er retningslinjerne for 
uddeling af medicin? Det er bare nogle af de 
spørgsmål, du kan finde svar på i e-Dok

Hvad du skal vide om 

e-Dok - vores fælles 
skattekiste af informationer

Har du ikke allerede modtaget undervisning i e-Dok,  

så spørg din leder, hvornår det sker.

OBS

¨
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Tema: Fokus på kvalitetsarbejde
- og optakt til akkreditering af psykiatrien

Du kan klikke dig ind i e-Dok via et link på forsiden af intranettet. I 
e-Dok kan du finde alle de retningslinjer og instrukser, du skal arbejde 
ud fra. Superbruger i e-Dok Trine Christensen, Psykiatri og Social.

Af: Mette Kristensen

Rikke Pedersen¨
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Af: Mette Kristensen

Foto: Helene Bagger¨
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Man skal tage det alvorligt og forberede sig godt, lyder rådet fra overlæge Jesper Dybbro, Lokal- 
psykiatri Århus Centrum. Han er uddannet surveyor og var med som ekstern surveyor, da psykiatrien 
i Region Nordjylland modtog ekstern survey

Retningslinjerne er gode huskesedler 
– også for de rutinerede 

I december 2010 var overlæge Jesper Dyb-
bro ude på sin første surveyopgave, efter 
han blev uddannet surveyor en måned 

tidligere. Han var meget overrasket over 
den positivitet og fortælleglæde medar-
bejderne i psykiatrien i Region Nordjylland 
modtog survey-teamet med. 

- Man hører ofte meget negativt om det 
store dokumentationsarbejde, Den Danske 
Kvalitetsmodel (DDKM) giver, derfor var det 
dejligt at blive mødt med så stor imøde-
kommenhed, forklarer han. 

- Og de var godt forberedte. Selv den 
maskinarbejder, vi mødte i kælderen, vidste, 
hvem vi var, og hvorfor vi var der. 

Kort fortalt er det survey-teamets opga-
ve at finde ud af, om der findes retningsgi-
vende dokumenter på alle de områder, som 
DDKM kræver – og om medarbejderne ken-
der og arbejder efter retningslinjerne.  

- Det er vigtigt, at det bliver taget alvor-
ligt på alle niveauer i organisationen, siger 
Jesper Dybbro og råder derfor alle medar-

bejdere til at læse de retningslinjer, som er 
relevante for netop deres arbejde og deref-
ter overveje, om indholdet passer med den 
måde, de selv og afsnittet arbejder på. 

- Jeg er sikker på, der vil stå nogle ting 
i retningslinjerne, som de ikke plejer at 
gøre, og så skal de ændre praksis, for vi 
kan alle forbedre kvaliteten i vores arbejde. 
Det har jeg også selv gjort, forklarer Jesper 
Dybbro.

- De specificerede retningslinjer er gode 
huskesedler for især nye medarbejdere, 
men de er også en hjælp for de meget ruti-
nerede, som har brug for at perfektionere 
deres arbejde og rutiner – og det gælder 
også min egen faggruppe, uddyber han. 

Kvalitetsbrist
Jesper Dybbro er overrasket over, hvor 
meget surveyorerne kan finde ud af på 
deres vej rundt i organisationen, taget i 
betragtning, at det kun er stikprøver, de 
tager undervejs.  

- Der er sådan set ikke noget galt i at 
finde kvalitetsbrist undervejs, hvis afdelin-
gen selv har øje for dem og har en priorite-
ret handleplan for, hvordan og hvornår de 
bliver udbedret. Men bristen må selvfølgelig 
ikke være livstruende for hverken patienter 
eller medarbejdere, forklarer han.

DDKM består af 104 standarder, hvoraf 
de 85 gælder for voksenpsykiatrien. I de 85 
standarder er der områder, som psykiatrien 
normalt ikke beskæftiger sig meget med, 
men de skal også tages alvorligt, råder den 
eksterne surveyor. 

- Det kan for eksempel være smerte-
vurdering eller mærkning af apparatur.

Jesper Dybbro ønsker held og lykke til 
hele psykiatrien i uge 15. Han ved, det bli-
ver en meget hård uge især for ledere og 
kvalitetsmedarbejdere, men også for de 
eksterne surveyors.  

Overlæge Jesper Dybbro, Lokalpsykiatri Århus Centrum, 
er uddannet surveyor og var med da psykiatrien i Region 
Nordjylland modtog ekstern survey. 

Jesper Dybbro:

•   er den eneste surveyor fra psykiatrien i Region Midtjylland

•    blev uddannet af IKAS fra maj til november 2010

•   må kun fungere som ekstern surveyor uden for Region Midtjylland

Han har indtil videre deltaget i survey af: 

•   Aalborg Sygehus – somatikken (deltog som observatør under uddannelsen) 

•   Regionspsykiatrien i Region Nordjylland

•   Privathospitalet: Steno Diabetes Center

Jesper Dybbro er overlæge i Lokalpsykiatri århus Centrum.

JESPER DyBBRO – UDDANNET SURVEyOR 

¨
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I dag U, i morgen G og på mandag A. 
De store bogstaver refererer til afsnit i 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

(BUC) og til den grundige proces, der lige 
nu pågår overalt i BUC med akkreditering til 
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Uge 15 blinker i horisonten, og nedtæl-
lingen er for alvor begyndt. Processen og 
arbejdet på afsnittene med standarder, 
retningslinjer og lokale instrukser har dog 
været i gang længe. DDKM består af i alt 
104 såkaldte standarder, hvoraf de 82 
gælder specifikt for BUC. Et eksempel på 
en standard gældende for psykiatrien kan 
være: ”Frihedsberøvelse og anden tvang i 
psykiatrien sker i henhold til gældende love 
og regler – med det formål, at patienter 
ikke skader sig selv, og at der ikke sker  
unødig anvendelse af tvang”. 

BUC's kvalitetsudvalg og hold af kvali-
tetskoordinatorer lagde for længe siden en 
plan, der skulle klæde hele organisationen i 
BUC på til akkrediteringen af DDKM. Planen 
holder, selvom der sættes ekstra tempo 
på implementeringshastigheden de kom-
mende uger, fortæller administrativ kvali-
tetskoordinator Morten Juul.

Månedlige møder på afsnittene
Sammen med tre kolleger har Morten Juul 
fordelt opgaven med månedlige besøg og 
møder på 13 afsnit i BUC. Hvert afsnit stil-
ler til møderne med et hold bestående af 
ledelse og nøglepersoner, og opgaven er så 
at gå ned i detaljen og nærlæse den pakke 
af retningslinjer, som kvalitetskonsulenten 

møder frem med og finde det hurtige og 
præcise svar på spørgsmålene: Har denne 
retningslinje betydning for os her på afsnit-
tet, hvem er den relevant for – og hvad skal 
ændres i vores nuværende praksis?

Før månedens bunke af retningslinjer 
lander på de enkelte afsnitsledelsers bord 
har kliniske nøglepersoner og faglige kon-
sulenter haft retningslinjerne til grundig 
gennemlæsning med henblik på at overveje, 
om der kunne være et behov for en lokal 
instruks.

Sideløbende med at de faste månedlige 
møder blev en realitet, er jorden gødet med 
relevant og grundig orientering om emnet 
DDKM. Kvalitetskoordinatorerne har på per-
sonalemøder afmystificeret processen og 
forklaret de centrale begreber – standarder, 
retningslinjer og instrukser.

Processen kulminerer
Det har været en løbende informations-
proces, som nu kulminerer med ugentlige 
lokale nyhedsbreve produceret af kvalitets-
teamet i BUC med sidste nyt, og gode råd 
om processen – og målet der er i sigte. Der 
vil endvidere blive fokuseret på anvendelsen 
af e-Dok. 

- Hele processen kan bedst betegnes 
som et udviklingsprojekt, og vi kan helt 
klart mærke, at jo tættere vi er på målet, jo 
mere spændende bliver det, siger Morten 
Juul. 

At der er arbejdet grundigt med opga-
ven, kom der syn for sagn om, da kolleger 
fra henholdsvis Retspsykiatrisk Afdeling i 

Risskov og voksenpsykiatrien i Randers i 
januar mødte frem til intern survey i BUC. 
De besøgte Afsnit U og Afsnit G i Risskov 
samt unge og skolebørn i Herning.  

- Det har været en spændende oplevelse, 
at modtage survey og deltage i besøg i 
andre afdelinger i psykiatrien, siger admini-
strativ kvalitetskoordinator Morten Juul. 

- Særligt interessant har det været 
at drøfte udfordringen med at skabe en 
tydelighed mellem ”den gode praksis”, som 
vi mødte alle steder, og retningslinjerne i 
DDKM. For er det godt nok at have en faglig 
praksis, der lever op til retningslinjerne, hvis 
medarbejderne ikke kan relatere dette til en 
given retningslinje i DDKM?

I BUC er den største udfordring, at de 
500 medarbejdere er spredt på tre forskel-
lige matrikler i Viborg, Herning og Risskov. 
Det betyder i nogle tilfælde tre forskellige 
instrukser – et eksempel kan være: Brand 
og evakuering.

- Vores ambition i BUC er at komme 
rundt til alle – og helst i øjenhøjde – men 
det er en udfordring at gøre det optimalt i 
en organisation, der er så geografisk spredt, 
siger Morten Juul.

Nedtælling i BUC

Af: Finn Marsbøll

Foto: Tonny Foghmar¨

Intern survey på afsnit i Risskov og Herning

Kvalitetsudvalget i BUC er samlet til sit januarmøde.  
Fra venstre ses ledende centeroversygeplejerske Elsebeth 
Vesterheden, sekretariatsleder Malene Gros Poulsen, 
ledende lægesekretær Annette Fahnøe og kvalitetskoordi-
natorerne Ida Hovdenak og Morten Juul. Udvalget består 
desuden af ledende centeroverlæge Jens Buchhave, over-
læge Jan Kristensen fra afsnit U-Seng samt afdelingssy-
geplejerske Anne Nemec fra Afsnit C.
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Kvalitetskoordinatorerne benytter ofte cyklen for at nå 
frem til de mange møder ude på afsnittene. Her er Ida 
Hovdenak Jakobsen og Morten Juul på vej

Tema: Fokus på kvalitetsarbejde
- og optakt til akkreditering af psykiatrien
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I efteråret 2010 nåede Dansk 
Kvalitetsmodel på det sociale 
område en milepæl, da 
arbejdet med de seks første 
standarder blev evalueret for 
første gang 

Det sociale 
kvalitetsarbejde 

har det godt

Vi er godt med i Region Midtjylland, 
når det kommer til arbejdet med 
Dansk Kvalitetsmodel på det sociale 

område. Det er en af konklusionerne efter 
de 31 sociale tilbud, som arbejder med 
modellen, for første gang har vurderet 
deres egen indsats på kvalitetsområdet.

- Generelt er tilbuddene bedre med på de 
organisatoriske standarder end på de ydel-
sesspecifikke. Og inden for de organisatori-
ske standarder er de længere med arbejds-
miljø og ledelse end med kompetenceud-
vikling, forklarer Lone Sommer, konsulent i 
kvalitetsafdelingen i Psykiatri og Social. 

Det er en af de foreløbige konklusioner 
af de basisvurderinger, der er tilbuddenes 
egen evaluering af, hvor langt de er kommet 
i det store arbejde med kvalitetsmodellen. 
Et arbejde, der nu har været i gang i godt 
halvandet år.

Med andre øjne
Siden efteråret 2009 har tilbuddene arbej-
det med at implementere fælles regionale 
retningslinjer for de seks standarder i 
første generation af modellen. De har udar-
bejdet lokale tilføjelser, hvor det har været 
nødvendigt for arbejdet på det enkelte 
tilbud. Basisvurderingerne skal primært 
bruges til at følge op på kvalitetsudvik-

lingen internt, og når alle resultaterne fra 
basisvurderingerne er klar, vil de blive brugt 
til at finde tværregionale temaer for for-
bedringer af arbejdet med kvaliteten på de 
seks udvalgte områder.

Efteråret 2010 bød på ikke bare én men 
to forskellige evalueringer af det arbejde.

Udover basisvurderingerne blev tre af 
Region Midtjyllands tilbud udtaget til eks-
tern evaluering, hvor to evaluatorer udefra 
undersøger om retningslinjer er nedskrevet, 
og om medarbejderne kender dem og bru-
ger dem i praksis. Den eksterne evaluering 
var nationalt bestemt, og tre tilbud i hver 
region var udtaget. 

- At det er eksternt, gør det mere for-
melt. Men resultaterne viser også her, at vi 
er godt med, mener Lone Sommer. Tilbage-
meldingerne fra evaluatorerne var positive, 
og de endelige rapporter vil snart kunne 
findes på regionens hjemmeside.

Arbejdet går videre
Med godt halvandet år på bagen går Dansk 
Kvalitetsmodel på det sociale område i 
løbet af 2011 ind i sin næste fase. 

Der kommer nye standarder inden for 
de udvalgte områder medicinhåndtering, 
utilsigtede hændelser og magtanvendelser. 
Samtidigt bliver basisvurderinger til selv-

evalueringer, som ifølge planen skal gen-
nemføres i løbet af efteråret.

Men først skal de 65 ressourcepersoner 
mødes til en erfaringsudvekslingskonferen-
ce, hvor basisvurderingerne skal vendes, og 
de tre tilbud som har været gennem en eks-
tern evaluering deler ud af deres erfaringer.

Tema: Fokus på kvalitetsarbejde
- og optakt til akkreditering af psykiatrien

•   Der er udsendt fælles regionale retningslin-
jer på alle seks standarder

•   Der er opbygget et netværk for 65 ressour-
cepersoner, som bærer viden om kvalitets-
modellen med hjem på de 31 tilbud, og som 
vurderer om der skal laves lokale tilføjelser 
til de regionale retningslinjer.

•   Alle 31 tilbud har lavet basisvurdering af 
kvalitetsarbejdet i december 2010

•   Tre tilbud – Koglen, Oustruplund og Gård-
haven - var gennem ekstern evaluering i 
samme periode

•   Læs mere om kvalitetsmodellen på  

www.socialkvalitetsmodel.dk

Kilde: Psykiatri og Socials kvalitetsafdeling

STATUS På KVALITETSARBEJDET

¨

Af: Didde Marie Degn¨



15Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2011

Et gult og tre blå ringbind. Det var noget af det, de to evalua-
torer blev præsenteret for, da det socialpsykiatriske tilbud 
Gårdhaven i Viborg i november sidste år, som et af de første 

i landet, blev udtaget til ekstern evaluering af arbejdet med Dansk 
Kvalitetsmodel på det sociale område – og gik fint igennem evalu-
eringen uden bemærkninger.

Ringbindene er et af de fysiske beviser på, at Gårdhaven har 
arbejdet hårdt med de seks første standarder og med at lave lokale 
tilføjelser, så kvalitetsmodellen også lever i det daglige arbejde på 
de brede gange.

- I mapperne har vi det hele på papir, så vi kan tage det frem og 
bladre i det. Og de bliver taget frem mange gange, forklarer social- 
og sundhedsassistent Conny Feddern, som er Gårdhavens ressour-
ceperson, og sammen med bostedsleder Rie Firlings og stedfor-
træder Sonja Jepsen udgør stedets kvalitetsorganisation.

Mapperne blev også bladret igennem den dag i slutningen af 
november, hvor de to evaluatorer trodsede snemasserne og kom på 
besøg på Gårdhaven.

 - Det var specielt, for vi vidste godt, at det skulle komme, men 
vi vidste intet om formen, og de var sene til at have noget klar, 
husker Rie Firlings som sammen med sine to kollegaer i kvalitets-
organisationen forberedte sig på evalueringen som på et besøg af 
tilsynsteamet – og det var næsten, hvad det var. For den ene eva-

luator var en medarbejder fra Region Midtjyllands tilsyn, mens den 
anden var fra Region Nordjylland.

- Det var en fin kombination, for så vidste de på forhånd lidt om, 
hvad vi var for nogle, forklarer bostedslederen. 

Stolte af arbejdet
En hel dag var sat af til evalueringen. På programmet var blandt 
andet en gennemgang af alt Gårdhavens materiale om kvalitets-
arbejdet, interviews med ledelse, medarbejdere og pårørende og en 
tur rundt i huset.

Og de to evaluatorer gik grundigt til værks. Det var ikke kun 
de nationale standarder, der blev evalueret på. Også de lokale til-
føjelser blev nærlæst og gennemgået. Men gæsterne kunne bare 
komme an.

- Vi er meget stolte af det arbejde, vi har lavet med kvalitets-
modellen, så de kunne bare spørge løs. Men det var spændende, 
om de så også godtog vores arbejde, synes Conny Feddern, som ser 
tilbage på evalueringen som en positiv proces og en god oplevelse, 
selvom den tvang arbejdet med kvalitetsmodellen op i gear.

- Men så fik vi gjort det færdigt, smiler hun og understreger, 
at konsulenterne i kvalitetsafdelingen har været en god støtte i 
arbejdet med modellen, som til tider kan være uoverskueligt og 
tidskrævende.

Conny Feddern er Gårdhavens ressourceperson, og det blev hun ifølge 
Rie Firlings, fordi hun er ”en systematisk pige”. Den systematik bety-
der blandt andet, at standarderne på Gårdhaven alle er skrevet ned, 
skrevet ud og sat i mapper, så de kan fungere som opslagsværker i 
dagligdagen.

Fr
em

m
ede øjne på kvaliteten

>Fortsættes

Som et af tre sociale tilbud i Region Midtjylland havde Gårdhaven i november ekstern  

evaluering af arbejdet med Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Gårdhaven 

har fundet sin egen måde at gribe de seks standarder an på, og det har været med til 

at gøre arbejdet med modellen til en succes

Conny Feddern

Af: Didde Marie Degn

Foto: Lars Holm¨



Kvalitetselefanten
En stor grå elefant. Det var det billede, som først tegnede sig på 
nethinden for Rie Firlings og Conny Feddern, da de blev præsente-
ret for Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område tilbage i 2009. 
For hvordan griber man lige sådan en model an og finder sine egne 
ben i arbejdet med seks standarder – et arbejde som endda skal 
måles og vejes af andre end en selv.

- Vi synes jo, at vi havde styr på tingene i forvejen, så vi valgte 
at tage det pind for pind og ikke lave en stor kvalitetsorganisation, 
husker Rie Firlings.

Sammen angreb de tre kvinder i kvalitetsorganisationen ele-
fanten og gennemgik standarderne, mens de kiggede på, hvilket 
arbejde Gårdhaven i forvejen gjorde på områderne. Resultatet blev 
blandt andet tilbuddets helt egen model for de organisatoriske 
standarder, så de nu har en skabelon, som kan genbruges. 

- Den er let og overskuelig, og når vi sætter vores egne ting ind 
i det, giver det os overblik og ikke mindst en tidsplan for arbejdet 
med standarderne, forklarer Conny Feddern, mens Rie Firlings ind-
rømmer, at nogle af tankerne bag modellen er hugget med næb og 
kløer fra blandt andet AU-centerets arbejde med standarderne.

- Men den er sat op, så den giver mening for os og vores arbejde 
med de lokale tilføjelser. Det var et stort stykke arbejde, men det 
var godt og okay, for det har givet os et overblik, og vi har fået en 
god systematik ud af det, mener bostedslederen.

Sammenspil med SIP
Også med de tre ydelsesspecifikke standarder – kommunikation, 
brugerinddragelse og individuelle planer - har Gårdhaven fundet 
sin egen vej. For ret hurtigt i forløbet blev de tre i kvalitetsorgani-
sationen enige om at koble standarderne sammen med arbejdet 
med SIP, det social indikatorprogram som flere af regionens sociale 
tilbud også arbejder med, og tage alle tre ydelser i et hug.

- Vi gjorde de ydelsesspecifikke standarder til en del af vores 
handleplaner, og det gav os en anledning til at lave hele det kon-
cept om. Det er blevet virkeligt godt, understreger Rie Firlings og 
fortsætter:

- Vi kunne ikke bare flytte de gamle handleplaner, så vi startede 
helt forfra og har lavet en ny beskrivelse af hver enkelt beboer. Men 
det betyder, at vi har systematiseret arbejdet. 

Den udlægning støtter Conny Feddern fuldt op om.
- Nu giver det mening og bliver anvendeligt for os i vores daglige 

arbejde, og vi kan bruge det til for eksempel revisitationer.
Det systematiske arbejde med modellen og den positive evalu-

ering har visket kvalitetselefanten ud, og nu går arbejdet med at 
implementere de seks standarder for alvor i gang på Gårdhaven.

De organisatoriske standarder er ikke det store arbejde for til-
buddet, som var godt på vej på det område, men de ydelsesspeci-

fikke skal føres ind i de flere end 20 beboeres handleplaner, og det 
hele skal formidles til medarbejderne. 

Det bliver Conny Feddern som skal sørge for det, og hun har en 
fornemmelse af, at interessen for kvalitetsarbejdet er stor.

- Vi arbejder med de ydelsesspecifikke standarder i dagligdagen, 
men de andre er mere opslagsværker. Nu har vi det hele i map-
perne, så vi kan gå ind og bladre i dem og læse dem igennem, og 
jeg ved, at nogle endda låner dem med hjem, smiler hun.
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Gårdhaven, der ligger i Viborg, er et af Region Midtjyllands seks 
socialpsykiatriske tilbud.

Der er 27 pladser på Gårdhaven, som er forbeholdt mennesker 
fra 50 år og opefter.

ARBEJDSMILJøPROJEKT

¨

Fr
em

m
ede øjne på kvaliteten

Conny Feddern er Gårdhavens ressourceperson, og det blev 
hun ifølge Rie Firlings, fordi hun er ”en systematisk pige”.  
Den systematik betyder blandt andet, at standarderne på 
Gårdhaven alle er skrevet ned, skrevet ud og sat i mapper,  
så de kan fungere som opslagsværker i dagligdagen.
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Arbejdstilsynet 
anerkender indsats     

Den fælles arbejdsmiljøindsats, Arbejdstilsynet nævner, ligger 
i HMU-regi i Psykiatri og Social. Den blev skudt i gang med en 
temadag i september 2010 og skal løbe over de næste to år. 
Der er to indsatsområder for projektet: 
•   Forebyggelse af vold, herunder konflikthåndtering og  

nedbringelse af ulykker i forbindelse med vold
•   Krydsfelt mellem forventninger og ressourcer i det daglige 

arbejde

Læs mere på om projektet på side 26

ARBEJDSMILJøPROJEKT

¨

I sensommeren 2010 var Arbejdstilsynet på otte specialbesøg i 
voksenpsykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien i Risskov. 
Anledningen til besøgene var en række anmeldelser om arbejds-

ulykker med fravær, der handlede om vold og trusler. Arbejdstilsy-
net valgte imidlertid ikke at reagere. 

- Det er vores indtryk, at der i hele organisationen er en erken-
delse af problemet og et engagement i forhold til forebyggelse. Vi 
mødte ved besøgene flere ildsjæle med stor kompetence i forhold 
til emnet. Blandt andet derfor valgte vi ind til videre at se, hvor-
dan det udvikler sig og lade Psykiatri og Social selv arbejde med 
problemstillingen, siger tilsynsførende Flemming Lindegaard fra 
Arbejdstilsynet.

- Men vi følger udviklingen og har en forventning om at se færre 
anmeldelser af arbejdsulykker fremover. Hvis ikke det sker, vil vi 
bestemt overveje at komme på tilsynsbesøg igen og der eventuelt 
reagere med krav i form af rapport om psykisk arbejdsmiljø eller 
påbud, siger han.

Seriøst arbejde
I et brev til Psykiatri og Social efter besøgene i Risskov uddyber 
Arbejdstilsynet, hvorfor de valgte at se tiden an. Der står blandt 
andet, at problemstillingerne omkring trusler og vold blev taget 
meget alvorligt på alle afsnit, både i forhold til de konkrete hændel-
ser og mere generelt med fremadrettet forebyggelse af episoder. 
Ligesom der blev arbejdet meget seriøst for, at episoderne ikke 
skulle få negative følger for de ansatte blandt andet ved defusing, 
debriefing, supervision m.m. Endvidere fremhæver Arbejdstilsynet, 

at psykiatri- og socialledelsen også har fokus på at sikre et bedre 
arbejdsmiljø. Blandt andet ved at igangsætte en stor fælles indsats 
i hele organisationen, der skal finde metoder til at skabe et bedre 
arbejdsmiljø. Problemerne er således ikke løst, men Arbejdstilsynet 
anerkender den store indsats, der bliver lagt for dagen for at finde 
løsninger.

Arbejdstilsynet har været på en række specialbesøg på Århus Universitetshospital, 

Risskov. Årsagen til besøgene var et forholdsvist stort antal anmeldte arbejds-

ulykker. Arbejdstilsynet valgte imidlertid at se tiden an, fordi de oplevede, at der 

allerede blev arbejdet meget seriøst med arbejdsmiljøet både på de berørte afsnit 

og i hele Psykiatri og Social

Af: Mette Kristensen¨



Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 201118

Det var en videokonference lidt ud over det sædvanlige, 
som dukkede frem, da repræsentanter for CVOS og 
CBUS torsdag den 27. januar satte sig klar foran skær-
men. For de andre deltagere i konferencen sad ikke 
på en adresse i Region Midtjylland, men var derimod 
med på linjen og skærmen fra Team Online i Odense og 
Region Nordjylland. Det er første gang, det er sket. 

Videokonferencen var et statusmøde mellem Team 
Online, der står bag Bosted, og Region Midtjylland, som 
tidligere har været holdt i Århus. Men denne gang var 
det henlagt til et virtuelt møderum, hvor Team Online 
var med på en licens til Movi3, som Region Midtjyl-
land har givet dem, mens repræsentanterne fra Region 
Nordjylland brugte deres eget videokonferenceudstyr. 
Oplevelsen var en succes, for det hele fungerede per-
fekt, og det er allerede bestemt at mødes i det virtuelle 
møderum, når der næste gang skal gøres status.

Det er Troels Leth fra Center for Voksensocial, som står 
bag møderne.

Selvskadende unge og voksne kvinder med autisme spektrum forstyr-
relse får et nyt tilbud om hjælp, når Hinnerup-Kollegiet i sensommeren 
åbner en ny projektafdeling, som har netop disse kvinder som målgrup-
pe. Årsagen er, at de selvskadende unge og voksne kvinder med autisme 
spektrum forstyrrelser ofte er svære at hjælpe både for psykiatrien og de 
eksisterende specialiserede sociale tilbud. Derfor vil Hinnerup-Kollegiet 
med det nye projekt skabe et tværfagligt behandlingstilbud, hvor spe-
cialpædagogikken og behandling går hånd i hånd med det fokus at 
minimere den selvskadende adfærd i et for kvinderne trygt miljø. Projek-
tafdelingen kommer til at ligge i det gamle Døgnhus i Dannebrogsgade i 
Viborg, hvor 2. sal vil blive indrettet med fem små lejligheder samt fæl-
lesarealer til de selvskadende unge og voksne kvinder. usædvanlig 

videokonference

HiNNeRuP-KOllegieT 
STARTER NyT PROJEKT

Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

afKlaRiNg 
fOR 500 meDaRBejDeRe 

Masterplanen for Århus Universitetshospital, Risskov ruller. I det 
seneste blad skrev vi, at ledelserne var på plads på de tre nye afde-
linger, der skal erstatte fem nuværende afdelinger – derudover fort-
sætter Retspsykiatrisk Afdeling med sin nuværende ledelse.

Nu har også 500 medarbejdere på de fem afdelinger, der skal fusio-
nere fået afklaret, hvor de skal arbejde fremover.  

1. september er skæringsdato for sammenlægningen af de nu-
værende fem voksenpsykiatriske afdelinger: Almenpsykiatrisk 
Afdeling N, Almenpsykiatrisk Afdeling S, Gerontopsykiatrisk Af-
deling, De psykiatriske specialklinikker og Center for oligofreni til tre 
nye voksenpsykiatriske afdelinger. Nemlig: Afdeling for psykoser,  
Afdeling for depression og angst og Afdeling for organiske psykiske 
lidelser og akut modtagelse.

HUSK
Endnu flere afdelinger og tilbud er 
nu overgået til det nye telefonsystem 
Midt-telefoni – og har dermed fået nye 
telefonnumre. Følg med på intranettet.
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For 5. gang holder Regionspsykiatrien Vest Tværfaglig Mestringskonference, der sætter fokus 
på menneskelige relationers betydning og mestringsbegrebet. Denne gang er temaet: Mestring 
og kultur på tværs – mennesket i diagnosen.

Gennemgående temaer for arrangementet vil være – holdning, kultur, det mellemmenneskelige 
møde og sproget, og hvilken betydning disse temaer har for mennesket i diagnosen og for  
relationen og for samarbejdsrelationen på tværs.
Programmet indeholder workshop og foredrag af både svenske, norske og danske oplægs-
holdere. Blandt andre den svenske psykolog, psykoterapeut m.m. Sverker Belin forfatter til 
bøgerne Galskabens Magt og Relation før metode. Fra Norge kommer dr. fil. Lars Gunnar 
Lingås, Vestfold University College, der taler om etik, menneskesyn og stigmatisering. 
Konferencen henvender sig til alle faggrupper i såvel behandlingspsykiatri som socialpsykiatri, 
men alle er velkomne.

Tid: 31. aug. - 1. sep. 2011. Sted: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
Tilmelding foregår via hjemmesiden og er åben indtil 1. maj. 
Læs mere på www.mestringskonference.rm.dk

iNviTaTiON Til TvæRfaglig 
Mestringskonference

”Psykiatri og Social skal bidrage til at fremme sundhed, trivsel og generel velfærd hos borgere i Region Midtjylland med svær psykisk  
sygdom og med betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne”  
Det er missionen for Psykiatri og Social i Region Midtjylland – eller med andre ord, det er derfor organisationen eksisterer, og det vi 
alle sammen skal arbejde hen imod uanset, hvor i organisationen vi er ansat. 
Citatet stammer fra Psykiatri og Socials virksomhedsgrundlag, der nu ligger i e-Dok. Her kan du også finde ledelsesgrundlaget for 
Psykiatri og Social, der fortæller, hvordan ledelse og ansvar er fordelt på de forskellige ledelsestrin.
I virksomhedsgrundlaget kan du også læse organisationens vision, strategispor og værdigrundlag. Et af de fire visioner lyder: 
Vi vil levere sundhedsydelser og socialfaglige ydelser på højt internationalt niveau.
Og et af de syv strategispor, der er lagt ud for, hvordan vi vil komme i mål med visionerne, siger:  
Vi skal gøre mangfoldighed i organisationen til en styrke - derfor skal vi skabe kontakt mellem de mange forskellige afdelinger og tilbud 
og være i tæt kontakt med vores mange samarbejdspartnere.
Har du fået lyst til at hæve dig op i helikopterperspektiv og læse mere om det overordnede grundlag for den virksomhed, du arbejder 
i, kan du finde virksomhedsgrundlaget og ledelsesgrundlaget i e-Dok.

Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag nu i e-DOK

- Kære Søren. Husk du har en tid hos Eva den 1. august kl. 14. Hvis du er forhindret, bedes du hurtigst muligt ringe til centret. 
Sådan kunne en af de sms’er lyde, som Center for Selvmordsforebyggelse har sendt ud til sine patienter i forbindelse med  
et projekt, der nu har løbet over to perioder i 2009 og 2010.

Projektet er netop afsluttet, og resultatet viser klart, at flere patienter møder op til behandlingssamtaler på klinikken, når 
de forinden har modtaget en sms, der minder dem om aftalen. Patienterne tilkendegiver, at de oplever det som en god  
service, fortæller ledende psykolog Christian Møller Pedersen, der er leder af Center for Selvmordsforebyggelse.
- Patienterne oplever bedre sammenhæng i behandlingen, fordi sms-servicen er med til at sikre større regelmæssighed i 
samtalerne, og indirekte kan servicen også være med til at afstigmatisere både selvmordsproblematikken og psykisk lidelse 
generelt, fordi servicen minder om den, man allerede kender fra frisøren, cykelhandleren eller andre steder i sundhedsvæse-
net, forklarer han.
- Og hvad der er nok så vigtigt, kan sms’erne også være med at fastholde nogle i behandlingen, siger Christian Møller Pedersen.
For behandlerne har resultaterne endvidere den effekt, at der går mindre spildtid med at vente på patienter og ringe dem 
op, hvis de udebliver, hvilket betyder større effektivitet i behandlingen for centret som helhed.  

SmS-SeRvice SIKRER BEDRE BEHANDLING  

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Vest

5. Tværfaglige
Mestringskonference

Regionspsykiatrien Vest inviterer til

Program og tilmelding:
www.mestringskonference.rm.dk

31. august – 1. september 2011
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

MESTRING OG KULTUR PÅ TVÆRS
- mennesket i diagnosen
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Tværfagligt team på Institut for 
Kommunikation og Handicap  
hjælper borgere, institutioner og 
kommuner med at finde vej i  
junglen af velfærdsteknologi

De gør hverdagen lettere 
for ældre og handicappede 

TEKNOLOGI I PRAKSIS 

¨Organiseret som team under Institut for Kommunikation og Handicap,  
der hører under Center for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland

Har seks faste medarbejdere med kontor i Marselisborgcentret i århus

yder rådgivning og vejledning om teknologiske hjælpemidler til mennesker med 
funktionsnedsættelser

Henvender sig til private borgere, kommuner, institutioner og hospitaler

Læs mere om Teknologi i Praksis på www.tip.rm.dk
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Ofte skal der ikke så meget til. En simpel hjemmecomputer 
med et specielt designet program og en overdimensioneret 
mus kan være nok til, at et handicappet menneske får kon-

takt med omverdenen, eller det kan hjælpe en ældre medborger til 
at klare sig selv i eget hjem.

”Teknologi i Praksis” er ikke kun et begreb, der handler om at 
udbrede smarte dimser til ældre og handicappede. Det er også det 
nye navn for et erfarent team af speciallister, der indtil for nylig var 
kendt som IKT-Gruppen i Region Midtjylland.

- Vi er med til at få tingene til at fungere i praksis. Det giver os 
nogle enormt gode oplevelser med borgerne, fordi vi med enkelte 
midler ofte kan få deres hverdag til at blive så meget lettere, for-
tæller teknologikonsulent Anna Voss fra Teknologi i Praksis.

Teamet består af seks faste medarbejdere, der typisk har en 
baggrund som ergoterapeuter eller multimedie-eksperter. Dertil 
kommer et antal projektmedarbejdere, studerende og eksterne 
konsulenter. Til sammen udgør de en lille tværfaglig enhed, hvis 
lige ikke findes ret mange andre steder i landet. Af samme årsag 
er kundekredsen ikke kun begrænset til Region Midtjylland, men 
inkluderer hele landet inklusiv Færøerne.

- Det er med til at gøre det til en spændende arbejdsplads sam-
tidig med, at vi føler, at vores arbejde er fantastisk inspirerende og 
meningsfyldt, siger Anna Voss.

Øget selvstændighed med it
Teknologi i Praksis holder til i et hjørne af Institut for Kommunikation 
og Handicap i Marselisborgcentret i Århus. Her sidder teamets med-
arbejdere i små kontorer, der er tæt pakket med pjecer, edb-bøger 
og dvd’er med computerprogrammer. I et tilstødende lokale ligger de 
elektroniske hjælpemidler side om side på hylder. Teknologikonsulent 
Anders Voigt Lund tager en genstand ned fra hylden. Ved første øje-
kast ligner det et mars-køretøj i miniudgave, men i virkeligheden er 
det en fjernstyret robot med indbygget videokamera. 

- Med den kan en sengeliggende person følge med i, hvad der 
sker rundt omkring i huset. Den er også praktisk, hvis personen har 
brug for at finde noget, som vedkommende har tabt på gulvet eller 
som er trillet ind under sengen, fortæller Anders Voigt Lund.

Teamets opgave er først og fremmest at rådgive og vejlede om 
de elektroniske hjælpemidler. Målet er at øge selvstændigheden, 
så de enkelte brugere kan klare sig selv længst muligt. I nogle til-
fælde handler det også om at skabe grundlaget for, at en person 
kan beholde sin tilknytning til arbejdsmarked. Af samme årsag har 
teamet en del jobcentre på kundelisten.

Det begyndte med en computer
IKT-Gruppen startede på den selvejende institution Solbakken i 
Højbjerg ved Århus i begyndelsen af 1990’erne. Den daværende 
forstander havde en vision om, at også mennesker med handicap 
skulle have glæde af den fremadstormende computerteknologi. 

- Dengang var det helt nyt med computere. Ved hjælp af fonds-
midler købte vi en computer, som vi lejede ud til familier med han-
dicappede børn, fortæller projektleder Kirsten Rud Bentholm, der i 
dag står i spidsen for Teknologi i Praksis, men som på det tidspunkt 
var tilknyttet Solbakkens specialbørnehave.

I børnehaven var der en lille treårig pige med spastiske lammelser.
- Hun kunne ikke bevæge sig og havde ikke noget sprog. Da hun 

fik en computer med et særligt joystick, kunne hun pludselig lege 
selvstændigt og kommunikere ved hjælp af computeren. Det var 
helt fantastisk at opleve, fortæller Kirsten Rud Bentholm.

De følgende år blev den teknologiske palette lige så stille udbyg-
get. I 1996 blev en række små handicaptilbud i Århus Amt samlet 
under Småbørnscentret, og IKT-Gruppen flyttede med til Marselis-
borgcentret. Ved regionsdannelsen skiftede Småbørnscentret navn 
til Børn og Unge Centret Rehabilitering. Denne konstruktion varede 
indtil udgangen af 2010, hvor centret fusionerede med Tale & Høre 
Instituttet og blev til Institut for Kommunikation og Handicap.

Opgaven har udviklet sig
Siden teamet startede for snart 20 år siden har opgaverne været 
under løbende forandring.

- De første år handlede det mest om, at vi skulle hjælpe folk 
med at sætte en computer op og komme i gang med at bruge den. 
I dag er computere blevet hver mands eje, så nu handler vores 
arbejde mere om at hjælpe brugerne med at vælge det rigtige 
udstyr og de rigtige programmer, fortæller Anders Voigt Lund. 

- Netop udbuddet af teknologisk udstyr og programmer kan 
være en jungle af finde rundt i. Samtidig er teknologien blevet  
mere kompliceret og der kommer hele tiden nyt på markedet,  
fortæller han.

Udover borgere, institutioner og kommuner har Teknologi i  
Praksis også en række hospitaler på kundelisten. 

Det gælder blandt andet det nye universitetshospital i Skejby, 
hvor teamet er inddraget i planlægningen af enkelte afdelinger.

- Ved at bringe velfærdsteknologien ind på hospitalerne, gør 
vi patienterne gladere. Det gør dem hurtigere raske, så de bliver 
hurtigere udskrevet. Dermed ligger der både en menneskelig og en 
økonomisk gevinst i teknologien, fastslår Anders Voigt Lund.

Af: Jan Hallin

Foto: Helene Bagger¨

Anna Voss (tv), Kirsten Rud Bentholm og Anders Voigt Lund er en del af Teknologi i Praksis, der gennem næsten 20 år har specialiseret sig i 
at rådgive og vejlede om, hvordan ældre eller handicappede kan få glæde af den moderne teknologi som for eksempel en iPad. 

Et tastatur med store og kulørte knapper og 
en stor mus kan være en god hjælp til men-
nesker, der har en dårlig motorik i hænderne. 
Pladen med de to hænder er især til børn, der 
har svært ved at holde hænderne i ro, mens 
de sidder ved skærmen. 
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Indflydelse på eget liv hedder et JYFE-projekt, som 

tre medarbejdere på Saustrup Bo- og Dagtilbud har 

været med i. Projektets formål var at gøre beboerne 

mere bevidste om deres ret til at bestemme over 

eget liv 

Røde og grønne plastikkort har vundet indpas på Ny Sau-
strup, en afdeling af det sociale tilbud til voksne udviklings-
hæmmede, Saustrup, i Vestjylland. 

Her giver de 15 beboere selvbestemmelse det grønne eller det 
røde kort alt afhængig af, om de mener, de står i en situation, hvor 
de selv bestemmer eller ej.

Kortspillet er et af resultaterne af JYFE-projektet ”Indflydelse 
på eget liv”, som tre af medarbejderne på Ny Saustrup deltog i fra 
2008 til 2010 – et projekt, som har sat fokus på at bevidstgøre 
stedets beboere om deres ret til at bestemme selv. For selve selv-
bestemmelsen har altid været en tradition på Saustrup.

- Da vi blev tilbudt at være med i projektet, havde jeg en for-
nemmelse af, at vi allerede var rimeligt godt med. Men projektet 
gav os et nyt fokus, som har været til gavn for borgerne, forklarer 

pædagog Johannes Frederiksen. Sammen med sine kollegaer Lillian 
Nissen og Tina Frederiksen deltog han i projektet, og de tre havde 
ansvaret for at involvere både kollegaer og beboere, så traditionen 
for selvbestemmelse blev genopfrisket og sat på dagsordnen.
- Generelt har vores beboere selvbestemmelse, når de ønsker det. 
Så vi har arbejdet med at gøre dem mere bevidste om det, smiler 
Tina Frederiksen, mens Johannes Frederiksen supplerer:
- Og nu giver de udtryk for, at de ved det – og de bruger deres selv-
bestemmelse.

Drama og kunst
Otte-ti gange var de tre projektdeltagere af sted til undervisning 
sammen med de andre deltagere i JYFE-projektet. Undervisningen 
gav dem et godt teoretisk fundament for arbejdet med selvbe-
stemmelse, men de skulle selv finde ud af, hvordan de ville gøre 
tingene på Saustrup. 

Her valgte de tre blandt andet at introducere de grønne og røde 
kort – men også at bruge temadage og kurser for beboere, pårø-
rende og kollegaer til at nå deres mål med projektet.

- Vi startede med en fælles temadag for beboere og medarbej-
dere, hvor vi med udgangspunkt i konkrete dagligdagsituationer 
introducerede kortene ved, at beboerne selv forholdte sig til, hvordan 
de ville bruge dem i de situationer, fortæller Johannes Frederiksen. 

Af: Didde Marie Degn

Foto: Birgitte Rødkær¨

Selvbestemmelsen får det
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Situationerne blev både forklaret med ord og billedmateriale 
for at give alle mulighed for at være med. I det hele taget har 
de tre projektdeltagere brugt mange andre tilgange end ord til 
at inddrage beboerne i arbejdet med selvbestemmelse. Der har 
været brugt drama, hvor instruktører udefra har været med, og 
beboerne har kreeret collager, som viser, hvordan de selv tænker 
på selvbestemmelse.

- Samtale bliver tit for abstrakt for vores beboere, og det 
bliver svært at fastholde deres koncentration. Derfor brugte vi 
drama og kunst for at hjælpe dem med at opnå en forståelse af 
selvbestemmelse, forklarer Tina Frederiksen.

En øjenåbner 
Både medarbejderne og beboerne på Ny Saustrup tog godt imod 
projektet og deltog aktivt i arbejdet. 

- Vores kollegaer er gået ind i det med en god kampånd og 
har taget vores ide til sig, mener Johannes Frederiksen, der 
ligesom Tina Frederiksen mener, at arbejdet i høj grad også har 
været en øjenåbner for personalet.

- Vi er overrasket over, hvordan beboerne bruger deres selv-
bestemmelse. De har taget den på de områder, hvor de selv 
ønsker det. For nogle har det handlet om tøj, for andre om mad.  
De vælger til og fra – og det er også selvbestemmelse, forklarer 
de to.

Projektet har også givet anledning til diskussioner blandt 
medarbejderne.

- Som personale har vi haft dybe refleksioner, hvor vi har 
forholdt os til os selv og hinanden. Vi har diskuteret retten til at 
blive spurgt, og hvad det gør ved folk, at de bliver spurgt. Det 
har sat mange tanker i gang, husker Tina Frederiksen. 

De tanker er der stadig brug for. For selv om JYFE-projektet 
er slut, er arbejdet med selvbestemmelse på Ny Saustrup ikke 
et overstået kapitel.

- Målet er, at vi fortsætter med at have fokus på selvbe-
stemmelse ved at snakke om det i det daglige, og vi fastholder 
også beboermøderne, som er et resultat af projektet, siger 
Johannes Frederiksen.

Jyfe: Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde 
mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland og 
tilhørende kommuner.

JYFE-projektet ”Indflydelse på eget liv” gav Tina Frederiksen 
(tv), Lillian Nissen og Johannes Frederiksen mulighed for at 
sætte ekstra fokus på selvbestemmelse, så beboerne i 
Ny Saustrup nu er mere bevidst om, at de selv bestemmer 
over deres liv.

Heidi Thellefsen i  
det nyrestaurerede  
Gl. Saustrup

I2007 flyttede Saustrups 14 beboere i helt nye lejlighe-
der. Tilbage stod de tomme lokaler i det gamle drenge-
hjem, hvor der nu var plads til nye udfoldelser.

- Vi gjorde os mange tanker om, hvad vi skulle bruge de 
gamle bygninger til. Og vi var enige om, at vi fremover 
kun ville få henvist beboere med behov for større hjælp 
end de ”almindelige” udviklingshæmmede, som egentligt 
var vores målgruppe, forklarer Heidi Thellefsen, der er 
afdelingsleder på Gl. Saustrup.

Derfor blev de gamle lokaler i første omgang indrettet 
til en projektafdeling, som i et stykke tid rummede to 
enkeltmands-projekter. Men den ene beboer havde brug 
for mere ro omkring sig og blev flyttet til en ekstern pro-
jektplads, og den anden beboer døde desværre. Og så var 
Saustrup lige vidt. 

Men midt i det hele kom der overraskende nok stadig 
forespørgsler på pladser til almindelige udviklingshæm-
mede, så løsningen blev at etablere seks nye toværelses 
lejligheder mellem de gamle gule mure.

- I dag har vi helt fyldt op med den oprindelige målgrup-
pe, og det er vi selvfølgelig glade for, smiler Heidi Thel-
lefsen, der tror, det er stedets gode ry og en god pårøren-
degruppe, der har hjulpet med at fylde de nye pladser og 
udvide tilbuddet.

- Vi er blevet et stort sted. Det er lidt svært at forstå. Før 
var vi 20 medarbejdere, nu er vi 40, fortæller hun.

En nybygning satte tanker i gang på 

Saustrup Bo- og Dagtilbud og endte 

med at skaffe stedet seks nye beboere

Det gamle 
drengehjem fik 
vokseværk

Heidi Thellefsen i det  
nyrestaurerede Gl. Saustrup.
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76 procent af mennesker med en 
psykiatrisk diagnose har også 
mindst én somatisk sygdom, 

og 52 procent har to eller flere somatiske 
sygdomme.

Det viser Region Midtjyllands befolk-
ningsundersøgelse ”Hvordan har du det”. 
Men undersøgelsen viser også, at sårbare 
grupper gerne vil ændre livsstil. Det er 
imidlertid en stor udfordring for dem. Den 
udfordring har projektet Forebyggelse af 
multisygdom taget op. Projektet vil finde 
metoder til at støtte sårbare borgere i at 
omsætte deres ønsker om forandring til 
handling i en måske belastet hverdag - og 
at fastholde forandringen gennem tid. 

Projektet tager afsæt i erfaringer fra 
Livsstilscaféen ved Regionshospitalet Hol-
stebro og Herning, hvor der gennem flere 
år er blevet arbejdet med involverende 
sundhedssamtaler, individuelle vejled-
ningsforløb og gruppeforløb. Hensigten 
med projektet er at udvikle og udbrede 
metoder til at forebygge multisygdom, 
som kan bruges af sundhedspersonale i 
kommuner, lokalcentre og ved hospitalsaf-
delinger. For det er her, indsatsen skal for-
ankres og blive en del af den øvrige indsats 
for brugere og patienter. 

På kursus i sundhedsfremme
Ved Regionspsykiatrien Vest i Holstebro 
kender man kun alt for godt de udfordrin-
ger, det er for patienter, som gerne vil leve 
sundere. Så her var personalet fra starten 
opsat på at lære mere om, hvordan man 
bedst støtter patienterne i deres ønsker, 
fortæller afdelings-sygeplejerske på P 1, 
Ann Pejs Jensen.

Indtil nu har der – som led i projektet 
- været afviklet seks kurser af to dages 
varighed for ansatte.

- En af ideerne bag projektet er, at 
hvis man giver personalet mere viden om 
sundhedsfremme, kan man sætte ind på 
flere fronter, og det er også vores erfaring, 
fortæller Ann Pejs Jensen.

Som led i projektet har deltagerne skul-
let arbejde med et indsatsområde i egen 
praksis, der kunne følges op på fremadret-
tet. Afsnit P1 i Regionspsykiatrien i Holste-
bro har blandt andet valgt fysisk aktivitet. 
Det har øget opmærksomheden på at lave 
patientinterview om fysiske aktiviteter ved 
indlæggelsen. Her præsenteres patienten 
for afdelingens tilbud om aktiviteter, og 
der laves en konkret plan for, hvad den 
enkelte patient vil deltage i. Afsnit P1 har 
dagligt tilbud om gåture og morgengym-

nastik og ugentligt tilbud om aktiviteter i 
gymnastiksal, bowling og cykling samt til-
bud om busture med gåtur langs vandet. 

I afsnittet er der let tilgængelige moti-
onsredskaber som motionscykel, bordten-
nisbord og Wii.

- Takket være projektet er vi blevet 
mere opmærksomme på at støtte den 
enkelte patient i de aftaler, der er indgået. 
Og selv om der er perioder, hvor få benyt-
ter et tilbud, tilstræber vi, at aktiviteten 
gennemføres, fortæller Ann Pejs Jensen.

Patienter på Livsstilscafe
Som led i projektet kan de deltagende 
afdelinger og institutioner visitere patien-
ter og brugere til undervisningsforløb i 
Livsstilscafeen. Undervisningen kan foregå 
individuelt eller i hold. Her undervises i 
sund mad, bevægelse og rygestop. Alle 
deltagere har mulighed for at tage en nær 
pårørende med, som kan støtte i og efter 
forløbet. Betingelsen er, at vedkommende 
også bidrager og involverer sig.

Regionspsykiatrien kan to gange årligt 
henvise tre patienter til hold og to til indi-
viduel undervisning. Kriteriet for at blive 
henvist er, at patienten er i en stabil fase. 
Sygeplejerske Henriette Brunhøj Kjeldsen 

Personalet er blevet bedre til at støtte patienter, der vil leve 
sundere, efter Regionspsykiatrien Vest i Holstebro er kom-
met med i projektet Forebyggelse af multisygdom.

Ansatte på kursus 
i sundhedsfremme 
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er projektets ankerperson i afdelingen. 
Hendes opgave er i samarbejde med de 
ansatte at finde de patienter, der har lyst 
til og kan have gavn af et forløb i livsstil-
scafeen. 

- De tre, vi havde med på det første 
hold, var med hele vejen, fortæller en til-
freds Henriette Brunhøj Kjeldsen.

Nye gode vaner
I regionspsykiatrien i Holstebro er man ikke 
i tvivl om, at det er en stor opgave at fore-
bygge livsstilssygdomme. Men der er taget 
nogle gode skridt. Tidligere blev maden 
stillet frem som buffet, nu får patienterne 
portionsanrettet mad. Tidligere bagte 
man ofte kage, nu bager man ofte sunde 
boller. Is til aftenhygge er nu forbeholdt 
weekenden, og der er æbler, pærer, nødder 
og gulerødder fremme i afdelingen. Før var 
der saft i kanden, nu serveres frisk vand.

Ved indlæggelse måles patientens BMI, 
og hvis patienten får medicin, som kan 
give vægtforøgelse, er man opmærksom 
på det.

- Hvis en patient giver udtryk for gerne 
at ville tabe sig, støtter vi patienten heri. 
Og det handler ofte om de små skridt. Det 
gode eksempel er patienten, som holdt op 

med at komme sukker i sin kaffe og tabte 
8 kilo på et år, fortæller Henriette Brunhøj 
Kjeldsen og fortsætter:

- Andre lægger hårdt ud og stryger alt: 
cola, smøger og træner meget. Men falder 
så måske let tilbage igen, fordi det bliver 
for hårdt. Vi bliver hele tiden nogle erfarin-
ger rigere, som vi kan bruge fremadrettet.

Projektet har ført til, at personalet er 
mindre berøringsangste end tidligere i for-
hold til at tale om livsstil med patienterne. 

Ann Pejs Jensen glemmer ikke det svar 
hun fik, da hun engang spurgte en patient: 
”Skulle vi have forhindret dig i at spise så 
meget”? Og svaret var et klart: Ja! 

- Undersøgelser viser jo, at patienterne 
rigtig gerne vil ændre livsstil, men har 
brug for guidning. Men det er vigtigt, at vi 
gør det nænsomt. Den gode kontakt med 
patienten er forudsætningen for, at det 
kan lykkes, fastslår de to sygeplejersker.

Sundhedsstyrelsen har bevilget 3,7 mio. kr. til projektet Forebyggelse af multisygdom. 

Projektet skal udvikle, afprøve og evaluere pædagogiske metoder til at forebygge  

livsstilssygdomme blandt sårbare mennesker med ikke akutte kroniske sygdomme.

Projektet løber over fire år og involverer Livsstilscafeen i Herning/Holstebro,  

praktiserende læger, Hospitalsenheden Vest, psykiatriske bo- og aktivitetstilbud i 

Herning og Holstebro kommuner samt Regionspsykiatrien Vest.

Projektleder er Lucette Meillier, Center for Folkesundhed i Region Midtjylland.

Resultater fra projektet skal evalueres og udbredes ved udgangen af 2012. 

Læs mere om projektet på www. Multisygdom.dk

FOREByGGELSE AF MULTISyGDOM

¨

Sygeplejerskerne Ann Pejs Jensen og Henriette  
Brunhøj Kjeldsen er altid klar med et aktivitetstilbud 
til patienterne - som her et slag bordtennis på  
tagterrassen på Lægårdvej i Holstebro.

Af: Gudrun Haller

Foto: Birgitte Rødkær¨
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Alle medarbejdere på socialområdet i Psykiatri og Social under OAO 
(offentlige ansattes organisationer) inviteres til konference d. 6. 
juni om voldsforebyggelse. Der vil være oplæg af konfliktcoach Lars 
Mogensen, og cand. psyk. John Zeuthen, samt forskellige work-
shops, hvor der vil være mulighed for at gå endnu mere i dybden 
med forskellige former for voldsforebyggelse. 
Konferencen er en del af den fælles indsats for et bedre arbejds-
miljø, der blev sat i gang september 2010 i HMU-regi. Den har plads 
til 200 deltagere og der åbnes snart for tilmelding, så hold øje med 
hjemmesiden samt Plan2learn.

følg indsatsen på intranettet
På intranettet kan du læse mere om konferencen og andre tiltag 
i forbindelse med den fælles HMU-indsats. Siden er under opbyg-
ning, så der vil efterhånden blive lagt mere materiale ud, og der vil 
blive oprettet et online-forum (PSgrupper), hvor du har mulighed 
for at videndele med medarbejdere på andre afdelinger og tilbud. 
En genvejsknap på forsiden af PS intranet/fællessiderne fører til 
intranetsiden.

KONfeReNce 
– voldsforebyggelse 

Region Midtjylland er med i en femårig landsdækkende kampagne, 
der skal ændre danskernes syn på og adfærd over for mennesker med 
psykisk sygdom.

Bag kampagnen står blandt andre Trygfonden, Sundhedsstyrelsen, 
Psykiatrifonden og Danske Regioner, som er gået sammen om en 
indsats for afstigmatisering af psykisk sygdom. Kampagnen foregår 
både nationalt og regionalt.

I Region Midtjylland skal der etableres en koordinationsgruppe, som 
har til opgave at udvikle ideer m.m. Det er endnu ikke lagt fast, hvem 
der skal have plads i koordinationsgruppen, men det forventes, at der 
vil være repræsentanter for kommuner og region, bruger- og pårøren-
deorganisationer og det private erhvervsliv samt sportsfolk, musikere 
m.fl.

Til at koordinere indsatsen i Region Midtjylland er Helle Ibsen, cand. 
mag. i kommunikation, deltidsansat som projektmedarbejder i fem år. 

NyT SyN 
PÅ PSYKISK SYGDOM

unge med skizofreni
9. marts kl. 19.30 Auditoriet, Århus Universitetshospital, Risskov
Arr. PsykInfo

ung og Psykisk Sårbar
Paneldebat. 15. marts kl. 19.30 medborgerhuset, Silkeborg, 
Gratis adgang. Arr. SIND Silkeborg

unge og depression
17. marts kl. 19.30 Odder Bibliotek. Arr. PsykInfo

Demens
22. marts kl. 19.30 Mosaikken, Kjellerup. Arr. PsykInfo

min angst og depression
Oplæg af Asger Baunsbak-Jensen, præst, forfatter, tidl.  
medlem af Folketinget og Det Etiske Råd. 22. marts kl. 19.00. 
Servicecenter Tarm.
Arr. Ringkøbing-Skjern Kommune og Psykiatriskole Vest

Stemmehøring
7. april kl. 19.30. Salen, Dronningborg Boulevard 15,
Arr. PsykInfo og Bostøtten, Socialpsykiatrien Randers

Bevar håbet
Om 20 år med anoreksi, bulimi, selvskadende adfærd og andre  
diagnoser, men langt vigtigere vejen ud af et langt liv med sygdom.
12. april kl. 19.00. Pakhuset, Odder
Arr. SIND’s Pårørenderådgivning og DE9

Depression
12. april kl. 19.00. Rønde Højskole
Arr. PsykInfo og Sundhedsteamet, Syddjurs Kommune

Når sulten sidder i psyken – og maden bliver en flugt
2. maj kl. 18.30. Hovedbiblioteker Aarhus. Arr. LMS

Læs mere om arrangementerne og fordragsholdere på: 
www.psykinfo.dk

arrangementer om psykiatri:

fORåR 2011 - PsykInfo

Arrangementer om psykiatri
forår 2011

PsykInfo – Psykiatrisk Informationscenter, Region Midtjylland
Risskov · Horsens · Randers · Silkeborg

PsykInfo
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Hvad sker der, hvis jeg bliver syg? Og hvad skal jeg selv gøre, når jeg 
bliver syg? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på i Psykiatri og 
Socials nye sygefraværspolitik. 
Efter grundig behandling i MED-systemet er politikken nu godkendt og 
blev før jul lagt på intranettet og ligger nu også i e-Dok. Den er også på 
vej som en lille folder, der vil blive sendt ud til de enkelte arbejdspladser. 
Sygefraværspolitikken fastslår, at både medarbejdere og ledere har et 
ansvar for at minimere sygefravær og forebygge langtidssygdom. For 
at leve op til dette gensidige ansvar er det nødvendigt med åbenhed 
om sygefraværet og med vilje til at gå i dialog om at finde en løsning. 
Sygefraværspolitikken skal ses i sammenhæng med en forebyggelses- 
og trivselspolitik, der udarbejdes i 2011. Hvor sygefraværspolitikken tager 
hånd om de medarbejdere, der er blevet sygemeldt, skal forebyggel-
ses- og trivselspolitikken forsøge at forhindre langtidssygemeldinger på 
grund af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Du kan finde sygefraværspolitikken i e-Dok og på intranettet – under 
fanen: Personale og HR – PS arbejdsmiljø. 

Den klassiske guitarisk Kaare Norge har selv 
oplevet angst, og han kom efter omfattende 
behandling ud på den anden side. Koncerten er 
hans bidrag til at øge åbenheden om
psykisk sygdom. Efter koncerten er der et kort 
foredrag om Angst og OCD ved Bjarne Yde, leder 
af Psykiatriskole Vest.

Musik: Kaare Norge, klassisk guitarist
Tid og sted: 7. april kl. 19.00-21.30, Skive Theater
Arr. Skive Kommune og Psykiatriskole Vest

KlaR meD SygefRavæRSPOliTiK

KONceRT MOD ANGST

Forskningssygeplejerske Malene Terp, Århus Universitetshospital, Risskov er, som den første  
psykiatriske sygeplejerske, optaget i forskningsrådet under Dansk Sygepleje Selskab (DASYS). 
DASYS er et fælles fagligt talerør for medlemsorganisationerne på tværs af fagområder. 
Som medlem i forskningsrådet kommer Malene Terp til at repræsentere den psykiatriske syge-
plejerskes stemme på forskningsområdet. 
- Jeg håber at få sat ekstra fokus på forskningens betingelser og vigtighed i psykiatrien til udvikling af 
evidensbaserede pleje- og behandlingstiltag til psykisk sårbare patienter og borgere, siger Malene Terp. 
- Min plads i rådet muliggør, at jeg på psykiatriens vegne kan blande mig i den sundhedspolitiske 
debat, gennem udformning af blandt andet høringssvar og synspunkter, der støtter en målrettet og 
strategisk forskningsindsats indenfor psykiatrisk sygepleje i Danmark. 
- Mit håb er, at jeg via repræsentationen kan bidrage til, at der skabes mulighed for, at flere syge-
plejersker i psykiatrien får master- og kandidatuddannelser og kommer i gang med et ph.d. forløb. 
Malene Terp håber endvidere, at der med øget fokus på området vil blive oprettet stillinger i  
psykiatrien, hvor sygeplejerskers forskningskompetencer efterfølgende bringes i spil i klinikken.

føRSTe PSyKiaTRiSKe SygePlejeRSKe 
OPTageT i fORSKNiNgSRåD

OBS
Midt-EPJ Er På vEJ

Arbejdet med at udvikle og tilpasse den fælles 
elektroniske patientjournal (Midt-EPJ) til psykiatrien 
er i fuld gang. Og med god grund. Allerede i maj skal 
medarbejderne i regionspsykiatri vest tage Midt-EPJ 
i brug. i løbet af 2011 og starten af 2012 vil resten af 
psykiatrien også komme i gang med at bruge systemet.  
vil du vide mere om Midt-EPJ, kan du gå ind på 
intranettet www.psyk-epj.rm.dk eller på hjemmesiden 
www.epj.rm.dk. 
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Opgaven har et vingefang af de helt store og kræver i dén grad 
sammenhængskraft.
Center for Spiseforstyrrelser (CfS) i Region Midtjylland, der 

organisatorisk hører under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, har 
nu det totale ansvar for behandlingen af børn, unge og voksne med 
forskellige former for spiseforstyrrelser – eksempelvis anoreksi og 
bulimi, hvor spiseforstyrrelsen er hoveddiagnose.

På årsbasis er der i runde tal 400 henvisninger til centret, og ud 
af dem vedrører cirka halvdelen patienter over 20 år. De yngste 
er i alderen 9-10 år og enkelt patient over 40 år. Centret tager 
kun de patienter i behandling, som ikke kan klares i den primære 
sektor, men har brug for hospitalsbaseret behandling. Spændet er 
altså stort, og i det hele taget er det en stor opgave at favne hele 
aldersspektret og hele regionen fra kyst til kyst. Med til beskri-
velsen af centrets arbejdsopgaver hører et tæt samarbejde med 
somatikken.  

Centret har haft vokseværk
Centret ledes af overlæge Kristian Rokkedal og afdelingssyge-
plejerske Annette Husum. Kristian Rokkedal har været med i 
hele opbygningen af centret fra 1996, og fra år 2000 har Annette 
Husum været med i specielt opbygningen af centrets daghospita-
ler og sengeafdeling. Centret må siges at have haft vokseværk de 
seneste år og har nu en medarbejderskare i Risskov og Herning på 
ca. 80 personer. Med så mange opgaver og ansatte, der er spredt 
på flere adresser i regionen, er det nødvendigt med en klar organi-
sation. Center for Spiseforstyrrelser er derfor nu delt i fire under-
afsnit, der hver har sine teamkoordinatorer.

Den fysiske afstand er en udfordring, men den nød knækkes 
ved flittigt brug af videokonferencer med mødedeltagerne place-
ret foran skærmen i henholdsvis Risskov og Herning. 

Udfordrende og givende
Arbejdet med psykisk syge patienter med spiseforstyrrelser er 
udfordrende og givende. Udfordrende, fordi det kan være proble-
matisk for de professionelle behandlere at få omverdenen til at 
forstå og acceptere spiseforstyrrelser som en psykisk sygdom, 
der skal behandles. Givende, fordi der arbejdes med psykisk syge 
patienter, der over tid kan blive helt raske. At det i det hele taget 

Center for Spiseforstyrrelser har det totale ansvar 

for behandlingen af børn, unge og voksne med 

spiseforstyrrelser

En opgave der kræver
           SammenhængSkraft

Af:  Finn Marsbøll

Foto: Birgitte Rødkær¨
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er muligt at integrere så stor en opgave, er personalets fortjene-
ste, påpeger Kristian Rokkedal og Annette Husum.

Der er for patienterne også ofte brug for forskellige former 
for kommunal støtte i et behandlingsforløb. Her er det ikke altid 
lige let at vinde gehør for, at f.eks. en anoreksipatient skal have 
kommunal hjemmestøtte eller har brug for et ophold på socialpsy-
kiatrisk bosted. Det kan være nødvendigt at forklare, at alvorlig 
anoreksi i sværhedsgrad kan sidestilles med skizofreni. Anoreksi-
patientens behov for støtte skyldes, at det for dem kan tage lang 
tid at genoptræne og få fastholdt alt hvad vedrører mad, spisning 
og accept af krop.

Netop hjælp og støtte er nøgleord i behandlingen af patienter 
med spiseforstyrrelser. 

- Vi ser det som en hovedopgave at hjælpe patienterne med at 
få skabt et liv, der ikke er præget af spisevægring og vægtangst. 
Det går ud på hen ad vejen at få genskabt deres mod på livet, 
siger Kristian Rokkedal.

Dette mål nås ofte, men processen tager tid, og der bruges 
mange kræfter på at lære og træne patienterne i at få et norma-
liseret forhold til det at spise. Samtaler er essentielle og viden 
afgørende. Medicin, derimod, bruges kun i meget begrænset 
omfang. 

- Vi gør rigtig meget ud af at undervise familierne, fortæller 
Annette Husum og Kristian Rokkedal. 

- Pårørendeundervisning fylder mere og mere, og vi undervi-
ser både pårørende til de ambulant indlagte samt til de indlagte 
patienter. I det hele taget er de pårørende en meget vigtig del af 
behandlingsforløbet. Eksempelvis er onsdag den faste dag, hvor 
de pårørende kommer for at spise sammen med deres indlagte 
familiemedlem i centrets sengeafdeling.

I en ældre rødstensvilla i Th. Nielsens Gade i Herning ligger  
Center for Spiseforstyrrelsers daghospitalstilbud. På førstesalen er 
sygeplejerske Mette Seerup (tv), psykolog Carina Borup Thomsen  
og sygeplejerske Hanne Høgh i samtale med to unge patienter i  
det store fysioterapirum.

Behandlingens tre spor
- Behandlingen af spiseforstyrrelser følger tre spor, fortæller 
Annette Husum. 

- Vi støtter patienterne til at få normaliseret spisning og vægt, 
støtter dem til at få indsigt i de følelser og den adfærd, der ligger 
til grund for spiseforstyrrelsen. Og endelig sættes der ressourcer 
ind på at få den pågældende til at turde leve livet uden sygdom 
og finde et meningsfyldt indhold i tilværelsen. 

Center for Spiseforstyrrelser ligger lige nu i moderat byggerod. 
Centret er gået fra 8 til i alt 14 sengepladser i Risskov, og de to 
ambulatorier (børne- og ungeambulatoriet og voksenambulato-
riet) i Risskov og ambulatoriet i Herning er alle udbygget, bl.a. 
med et daghospitalstilbud i Herning. Men det er først efter om- 
og udbygning, at de fysiske rammer bliver tidssvarende. Byggeriet 
forventes at være afsluttet til efteråret, og det vil give ansatte 
og patienter meget bedre forhold. Specielt glæder man sig til, at 
der bliver gode faciliteter til at arbejde intensivt med patienternes 
kropsforstyrrelse i et stort kropsterapirum og meget forbedrede 
køkken- og opholdsfaciliteter i sengeafdelingen. I Risskov etable-
res også helt nye lokaler til daghospitalet.

Organiseringen af arbejdet på Center for Spiseforstyrrelser er 
i øvrigt blevet bemærket af andre regioner, der for flere regioners 
vedkommende er ved at omorganisere deres behandlingstilbud 
efter modellen fra Region Midtjylland.  
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Boganmeldelser

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

Anmeldelserne er en forkortet version. Du kan læse 
hele anmeldelsen på psykinfo.dk, her kan du også finde 
anmeldelser af andre bøger. 
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SNAK OM ANGSt OG DEPRESSION  …MED BØRN OG vOKSNE I ALLE ALDRE
Af: Karen Glistrup, PsykInfo Forlaget, 2011

Snak om angst og depression …med børn og voksne i alle aldre er en dejlig lille bog på 48 sider. Bogen er 
udgivet i samarbejde med Sinds Pårørenderådgivning. 

Bogen henvender sig primært til børn i stort set alle aldre samt voksne, som har angst og depression tæt 
inde på livet. Men det er bestemt også en bog, som kan bruges af professionelle, som har samtaler med 
børn, der har en far eller en mor, der lider af angst eller depression.

Karen Glistrup er igen med til at røre ved det svære – psykisk sygdom i familien.
Bogen er skrevet i et ærligt og kærligt sprog. Den er letlæselig. Siderne er delt op i en børne- og vok-
senside, hvilket gør den meget anvendelig. Det gør bogen overskuelig og meget brugbar til den brede 
målgruppe. Jeg synes, hun kommer rigtig godt omkring emnerne angst og depression. 
Bogen er fyldt med fantastiske, enkle, men udtryksfulde illustrationer. Illustrationerne kan evt. bruges 
som støtte i samtaler med børn. 

Sidst i bogen er der nogle ideer til øvelser, som kan bruges i samtaler med børnene. Der er lidt for en hver 
smag, så der er mulighed for at vælge, hvad der passer bedst til netop de personer, man er sammen med.
Allersidst i bogen nævnes flere psykiatriske diagnoser, hvilket jeg synes er godt, da jeg bestemt synes 
bogen også kan bruges i forhold til andre sygdomme. 

Der henvises endvidere til en del hjemmesider, hvilket er en god hjælp til læseren.

Jeg ville ønske, jeg kunne udlevere denne bog til alle børnefamilier, som jeg møder i psykiatrien.

Anmeldt af: Jeanette Kier, sygeplejerske i Psykiatrisk Mobilteam, Regionspsykiatrien Vest

FOREByGGELSE AF PSyKISKE SyGDOMME
Af: Per Jørgensen, Merete Nordentoft og Poul videbech, Munksgaard Danmark, 2010

Forebyggelsesbegrebet har i mange år været opdelt i primær, sekundær og tertiær forebyggelse og rela-
teret til forebyggelse af sygdom fra individ- til samfundsniveau. Denne bog tager sit afsæt i et målgrup-
pe- og risikoperspektiv og opererer med begreberne indikeret, selektiv og universel forebyggelse. Altså 
en mere bred og tværfaglig tilgang til sundhed: Hvilken betydning har det eksempelvis, at patienten med 
skizofreni forebyggelsesmæssigt rubriceres som både patient og borger?

Bogens forfatterpanel underbygger behovet for en forebyggende indsats blandt mennesker, der lider af 
psykisk sygdom, ikke mindst på grund af denne gruppes overdødelighed. En overdødelighed der ofte er 
associeret til livsstil og en hyppigere forekomst af somatisk lidelse. 

Alt i alt en god bog at blive klog af, hvis man, som fagperson, planlægger eller beslutningstager, ønsker en 
state-of-the-art på feltet psykisk lidelse og forebyggelse.  
De sidste bidragydere til bogen sætter som pårørende, etiker og politiker fokus på dilemmaet den hårfine 
balance mellem forebyggelse og behandling … For hvis skyld forebygger og behandler vi egentlig: For livs-
kvaliteten og livslængden hos mennesket med den psykiske lidelse eller for at beskytte samfundet mod 
det anderledes eller potentielt "farlige"?  

Anmeldt af: Lis R. Jensen, Kvalitets- og udviklingskoordinator, MEd i sundhedspædagogik

...med børn og voksne i alle aldre

P S Y K I N F O  F O R L A G E T

af Karen Glistrup

”I fortielsernes virkelighed forsøger børn at 
samle brudstykker op og udfylde hullerne til 
et billede af verden.” Sådan lyder det i Karens 
bog. Hele min barndom har jeg levet i forti-
elsernes virkelighed. Først da en voksen hjalp 
mig med hullerne, blev mit verdensbillede 
helt. Som formand for Børnerådet ved jeg, at 
mange børn efter mig mangler dén voksen. 
Det kræver voksne at tale med, hvis man skal 
forstå livet og så uhåndgribelige, tabuiserede 
emner som psykisk sygdom. Derfor er Karens 
bog et vigtigt redskab på vejen til større forstå-
else – for voksne såvel som børn -  i forhold til 
psykiske lidelser.

Lisbeth Zornig Andersen, 
formand for Børnerådet

 

Viden og åbenhed er vores motto i Psykiatri-
Fonden. Viden om psykiske problemer og syg-
domme. Åbenhed (dvs. samtaler) om følelser 
– uden berøringsangst. 
Karen Glistrups bog er et længe savnet hjæl-
pemiddel til at bryde tavsheden om følelser i 
samspillet mellem børn og voksne. 
Det er i barndommen, den følelsesmæssige 
berøringsangst grundlægges. ”Snak om de-
pression og angst…” er vejen frem – mod mere 
åbenhed og mental sundhed.

Jes Gerlach
overlæge, dr. med. og stifter af PsykiatriFonden

Denne bog er skrevet til

Børn

Forældre

Bedsteforældre

Sundhedsplejersker

Ansatte i daginstitutioner

Frivillige i børns fritid

Døgninstitutioner

Plejefamilier

Præster

Lærere

SFO og PPR

Socialpsykiatrien

Psykiatriske sengeafsnit

Psykiatriske ambulatorier

Psykologer og psykoterapeuter

Socialrådgivere i familieafdelinger

Læger og sygeplejersker i almen praksis

Alle som har et ønske om at bryde tabuerne

Karen Glistrup
Karen Glistrup er 
 socialrådgiver,  
supervisor,  familie-,  
og psyko terapeut MPF. 
Børnefamilier, der har 
psykisk lidelse eller anden 
sårbarhed som livsvilkår 
har hendes særlige inte-
resse. Hun er optaget af 
at skabe sunde relationer. 

Hun har klinik i Ry, holder foredrag, underviser og 
superviserer professionelle, som arbejder i relation 
til børn og sårbare forældre.
Karen har tidligere udgivet den anmelderroste bog: 
“Hvad børn ikke ved… har de ondt af”, Hans Reit-
zels Forlag (rev.2006) 
Siden 2001 tilknyttet baggrundsgruppen for Psy-
kiatriFondens Børne- og Ungeprojekt.
Under SINDs Pårørenderådgivning varetager hun et 
tilbud om familiesamtaler til forældre med sindsli-
delse og deres børn.
Se mere på www.familiesamtaler.dk

Om bogen
Ideen med på én gang at skrive for både voksne og børn udspringer 
fra de familiesamtaler, som jeg gennem årene har deltaget i.
Samtaler, som ikke tager udgangspunkt i et enkelt barn og dets 
problemer, men derimod i familiens situation. Levende samtaler, som 
bevæger sig derhen hvor alle børnene i familien oplever at blive set. 
Bogen er altså BÅDE for børn på 0-6 år og for dem, som er større. OG 
den er også for de voksne, som har været børn engang!

Læsevejledning
Pia Olsens illustrationer er for os alle! Teksten ved teg-
ningerne er lavet med tanke på de mindre børn. 

Noget tekst er mest for skolebørn. Den er 
markeret med ikonet her til venstre. 
Her får du lidt mere viden om hjernen og psy-

ken. Og om forskellige børns tanker og oplevelser med 
sindslidende voksne.

Anden tekst er skrevet til de voksne (markeret med en farvet bag-
grund som denne), men store børn vil sikkert gerne læse med. 
Det handler bl.a. om hvorfor vi skal snakke med børn om voksnes 
angst og depression. Og om hvordan vi kan gøre det.

Lad meget gerne bogen ligge tilgængelig for børn!! 
De børn, som kan læse selv, kan gøre det. Eller læs 
sammen. Snak om billederne.  
Vær opmærksom på, hvad børnene måtte blive opta-
get af.  
Bliv her. LYT, TÆNK højt og SNAK sammen.

God læselyst til alle.

ISBN 978-87-994320-0-4www.sindspaa.dk

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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midt i  min hverdag

akkrediteringskoordinator, Kvalitetsafdelingen, Psykiatri og Social

Stil jer i døren og vis survey-teamet, 

at I er parate til at vise psykiatrien frem
¨

¨

Kirsten Yde er akkrediteringskoordinator og har haft travlt med 
planlægningen af uge 15, siden psykiatrien modtog DDKM i august 
2009. Det kræver et stort overblik, men også styr på detaljen. For 

eksempel skal hun sørge for, at der er chauffører til at køre det ni mand 
store survey-team rundt i regionen. Og i uge 15 skal hun følge den leden-
de surveyor for at hjælpe med stort og småt.

- Selv om akkrediteringen godt kan opleves som en eksamen, så glæder 
jeg mig til at præsentere psykiatrien i Region Midtjylland for survey-
teamet. Vi har på alle niveauer i organisationen arbejdet målrettet med 
implementeringen af DDKM, og jeg er ret sikker på, at vi i uge 15 kan 
præsentere survey-teamet for engagerede medarbejdere og en patient-
sikker og kvalitetsbevidst pleje og behandling, siger Kirsten Yde.
Derfor opfordrer hun også medarbejderne til at glæde sig.

- Stil jer i døren, når de kommer og vis dem, at I er parate til at vise 
psykiatrien frem. 

Et par gode råd 
Går du alligevel og er lidt nervøs for at møde survey-teamet, så har  
Kirsten Yde et par gode råd:
- Få styr på hvilke retningslinjer og instrukser, der gælder for netop dit 
arbejde. Find ud af, hvor de ligger i e-Dok og læs dem. Overvej derefter 
om det, du og dine kolleger gør i den daglige praksis, stemmer overens 
med det, der står i papirerne. Hvis det er tilfældet, er I nået langt og 
behøver ikke at være nervøse for uge 15. Hvis ikke det stemmer overens, 
så er det nu, det skal på plads, siger Kirsten Yde.

- Jeg har hørt fra både Region Nordjylland og Region Syddanmark, som 
allerede er blevet akkrediteret, at de medarbejdere, der ikke mødte  
survey-teamet faktisk blev lidt skuffede, for nu havde de sat sig op til 
det. Sådan tror jeg også, det bliver hos os. 

Derfor vil jeg gerne ønske alle held og lykke med uge 15 – en uge hvor vi 
står sammen om at præsentere vores hospital for de besøgende.

vi skal glæde os til uge 15

 Kirsten Yde


