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PS – midt i din hverdag

PS-bladet er et fagligt medarbejderblad 
for alle ansatte i Psykiatri og Social. 
Redaktionen ønsker gennem bladet at 
skabe inspiration til læsernes faglige 
hverdag. Det gør vi bl.a. ved at lade kol-
leger over hele regionen fortælle om 
deres arbejde og nogle af de mange 
spændende projekter, de deltager i. Har 
du selv idéer til artikler i bladet, hører 
redaktionen gerne fra dig. 

Via PS-bladet vil du også kunne følge 
med i PS-ledelsens planer og visioner  
for psykiatri- og socialområdet. 

Du kan kontakte bladet på mail:  
PS-bladet@ps.rm.dk

Om bladet

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

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

Oplag: 5600

Henvendelse om udsendelse af bladet bedes rettet til  
Gudrun Haller  7847 0037 eller mail: gudrhall@rm.dk

Næste blad udkommer i september/oktober.
Der er deadline for stof den 7. september.

Grafisk tilrettelæggelse: Pia Jensen, WDC
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Helene Bagger, Rikke Jungberg Pedersen og Signe Budde 
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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 18 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.
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FORSIDEN: 
Et helt igennem positivt forløb, sådan beskriver pædagog Diana 
Gomaa (tv) og afdelingsleder Merete Moesgaard oplevelsen af at 
have TV MidtVest med på sidelinjen for at skildre livet i Lindehuset 
på Oustruplund på godt og ondt.
Foto: Tonny Foghmar
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Tema: Når der er misbrug med i billedet

Hvordan tackler psykiatrien og de sociale tilbud 
mennesker med psykisk sygdom eller med nedsat 
fysisk, psykisk eller social funktionsevne, som også 
har et misbrug.

Det handler temaartiklerne om  ......................07-15
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D e har mødt dem flere gange på 
Hinnerup-Kollegiet. De unge kvinder, 
som har en autisme spektrum for-

styrrelse, og som samtidigt skærer i sig selv, 
sulter sig selv, har et massivt pillemisbrug 
eller på anden måde har en stærkt selvska-
dende adfærd. Og ligesom deres kollegaer i 
psykiatrien har de haft svært ved at finde ud 
af, hvordan de kan hjælpe de unge kvinder - 
indtil nu. 

For netop erkendelsen af, at nogle af 
kvinderne har brug for et helt andet tilbud, 
er en af årsagerne til, at Hinnerup-Kollegiet 
til september kan åbne dørene for et nyt 
behandlingstilbud, der er det første af sin 
art i Danmark. Behandlingstilbuddet er 
specielt målrettet disse unge kvinder og 
kampen for at hjælpe dem til at blive en del 
af samfundet.

- Vi oplevede på nogle af vores afdelin-
ger, at der var nogle kvinder, som den kon-
ventionelle bostøtte ikke gav mening for. 
Som vi ikke kunne give, hvad de har brug 
for, forklarer forstander Lars Aarup om bag-
grunden for det nye tilbud, som kommer 
til at høre hjemme i det tidligere døgnhus i 
Dannebrogsgade i Viborg. 

Tillid og troværdighed
Der bliver plads til fem kvinder i alderen 17 år 
og opefter i lejligheder på anden sal i Dan-
nebrogsgade. De fem kvinder får alle et indi-
viduelt tilrettelagt behandlingstilbud, som 
Hinnerup Kollegiets psykolog Rikke Steens-
gaard har været drivkraften bag at udvikle.

Tanken bag det nye behandlingstilbud er 
at gøre de unge kvinder til ligeværdige part-
nere i behandlingen, og at man sammen 
med dem undersøger deres selvskadende 
adfærd og opfattelse af verden. 

- I dag griber man tit direkte til behand-
ling af den selvskadende adfærd og 
behandler kvinderne som passive patienter. 
Og det dur ikke, forklarer Rikke Steensga-
ard, og fortsætter:

- Første del af behandlingen vil handle 
om at skabe et troværdigt miljø og nogle 
relationer til et troværdigt personale. Det 
tager tid, men det skal være fokus for med-
arbejderne. Vi skal vise pigerne, at vi kan og 
vil rumme og forstå dem som mennesker, 
og at vi ikke kun forholder os til den selv-
skadende adfærd.

Et af de problemer kvinderne, ifølge 
Rikke Steensgaard, har, er, at de ofte får 
deres autisme-diagnose ret sent, så derfor 
hviler de ikke i deres autisme. De stræber 
ofte efter ”at være normale” og lider derfor 
under en massiv forkerthedsfølelse. Udadtil 
kan de virke okay, men inden i hersker et 
stort kaos.

Anden del af behandlingen består i at 
arbejde med de unge kvinders tanker og 
give dem indsigt. Denne langsigtede og 
forebyggende behandling af pigerne vil 
således også omhandle selvværd, iden-
titet og udvikling af hensigtsmæssige 
mestringsstrategier. 

- Forcen i det nye behandlingstilbud vil 
her bestå i, at vi arbejder ud fra en helheds-
tilgang, og at erkendelserne fra terapien 
hver dag understøttes af det pædagogiske 
personale, forklarer Rikke Steensgaard. Den 
del af behandlingen kan vare et til to år, og 
herefter skal pigerne ud i verden igen. Det 
sker i en udslusningsfase, hvor de kan få 
ambulant støtte.

- Det er vigtigt, at de får lov at skifte 
miljø, så vi kan se, om de kan anvende alt 
det, de har lært. De vil jo gerne være en del 
af samfundet og have uddannelse, job og 
ofte også familie, forklarer Rikke Steens-
gaard.

Supervision fra England 
Der ligger mange tanker og et stort forar-
bejde bag det nye behandlingstilbud, som 
blandt andet bygger på andres erfaringer 
inden for området, og som også henter spe-
cialistviden udefra. 

Når behandlingstilbuddet går i gang, 
vil der således blive tilknyttet tværfagligt 
personale som psykiater, diætist og fysio-
terapeut. 

Og i opstartsfasen har Hinnerup-kolle-
giet hentet viden ude fra i form af englæn-
deren Andrew McDonnell, som er kendt for 
sit arbejde med low arousal, som er en ikke 
konfronterende tilgang til problemskabende 
adfærd. Han har været på Hinnerup-Kolle-
giet og givet supervision i forbindelse med 
projektet, og han vil også være konsulent 
i opstarten og undervejs i det nye behand-
lingstilbud. Han skal blandt andet være 
med til at uddanne personalet, som alle får 
to ugers intensiv undervisning. 

Mellem to kasser
Når behandlingstilbuddet åbner dørene i 
september vil der også være et tæt sam-
arbejde med behandlingspsykiatrien, fordi 
det ofte er her, kvinderne vil komme fra, og 
Rikke Steensgaard har udover kvinderne 
selv også brugt klinikerne i sit forarbejde for 
at få mere viden om målgruppen.

- Jeg har forsøgt at høste deres erfarin-
ger og få en ide om, hvad der er vigtigt i 
samarbejdet, forklarer Rikke Steensgaard. 
Hun brænder for de unge kvinder, der ofte 
falder mellem to kasser i systemet, fordi 
man ikke kan blive ved med at indlægge 
dem igen og igen på de psykiatriske afde-
linger, men samtidigt er der nogen, der skal 
tage ansvar for deres massive selvskadende 
adfærd.

- De har behandlingskrævende sympto-
mer, men de er ikke psykiatriske patienter i 
almindelig forstand. Disse unge kvinder for-
står på grund af deres autisme ikke verden, 
og vi forstår ikke dem og deres måde at 
kommunikere på. Det er det, som gør det så 
svært at mindske den selvskadende adfærd. 
Derfor er der brug for sådan nogen som 
os, der forstår autismen og kan se bagom 
symptomerne, forklarer Rikke Steensgaard. 

Hinnerup-Kollegiet på vej 

Af: Didde Marie Degn

Foto: Tonny Foghmar¨
med banebrydende behandlingstilbud
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Som det første sted i Danmark åbner Hinnerup-Kollegiet et behandlingstilbud, der skal hjælpe unge kvinder, som 
både har autisme spektrum forstyrrelser og selvskadende adfærd, til et normalt liv. Tidligere er kvinderne ofte  
landet mellem to kasser, fordi hverken psykiatrien eller de specialpædagogiske tilbud har viden eller kapacitet til  
at arbejde målrettet med dem
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Der ligger et stort research- og forberedelsesarbejde bag det nye 
behandlingstilbud fra Hinnerup-Kollegiet. Et af de steder, psykolog 
Rikke Steensgaard har fundet inspiration og meget viden om de unge 
kvinder, er i selvbiografier, hvor kvinder, som selv har autisme  
spektrum forstyrrelser og selvskadende adfærd, sætter ord på, hvad 
det er, som går galt for dem i de to verdener. 
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Hinnerup-Kollegiet er et af Region Midtjyllands tre tilbud til voksne med 
autisme, og har afdelinger i Hinnerup, Randers, Gødvad, Skals og nu i 
Viborg.

På første sal i Dannebrogsgade bliver der indrettet et mere almindeligt 
opgangsfællesskab til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser 
som på Hinnerup-Kollegiets øvrige afdelinger. Her bliver der syv pladser, 
og her kan der også være mulighed for at sluse pigerne ud, når de  
kommer til den fase i behandlingstilbuddet.

Begge nye tilbud slår dørene op den 1. september. 

HINNERUP-KOLLEGIET

¨



Chefsygeplejerske
 Claus Graversen 

Leder

It-systemer  
skal give større sammenhæng

I disse dage tager psykiatrien første skridt på vejen mod ét fæl-
les patientjournalsystem, som skal give højere patientsikkerhed 
og styrke kvaliteten i behandlingen af patienterne i psykiatrien. 

Midlet er patientjournalsystemet MidtEPJ, som i løbet af 2011 og 
2012 skal indføres på alle psykiatriens afdelinger, og som vil betyde 
nye arbejdsgange for rigtig mange medarbejdere. Den store fordel 
ved MidtEPJ er, at vi får ét samlet sted, hvor alle klinikere kan regi-
strere og dokumentere uanset faggruppe. Desuden giver MidtEPJ 
let tilgængelighed til patientens data på alle psykiatriens afdelinger 
i regionen.

Regionsrådets beslutning om en hurtig udrulning gør det imidler-
tid til en presset, men nødvendig opgave at sætte turbo på indførel-
sen af MidtEPJ i psykiatrien. Derfor er det også vigtigt at huske på, 
at det ikke er et statisk system, vi tager i brug nu, men et system i 
løbende udvikling, som hele tiden bliver bedre og kan mere. 

 Og netop videreudviklingen af et eksisterende system er et 
emne, man på socialområdet også vil komme til at berøre i fremti-
den. Socialområdet oplever nemlig et stigende behov for elektronisk 
kommunikation med de kommunale forvaltninger. I gamle dage var 
de sociale tilbud uafhængige enheder, men sådan er det ikke i dag. 
Derfor er vi nødt til at have it-systemer, som også understøtter det, 
og som understøtter den virkelighed, vi har i dag. Det kræver, at vi 
har et velfungerende it-system som platform for vores arbejde. 

 I dag har socialområdet et fælles it-system - ”Bosted”. Bosted 
kan skabe overblik over indsatsen overfor brugerne ved at samle 
blandt andet handleplaner og dagbogsnotater for hver enkelt bru-
ger ét sted. Systemet giver imidlertid ikke mulighed for, at man for 
eksempel kan dele oplysninger institutionerne imellem eller trække 
fælles statistikker ud. Og man kan derfor spørge sig selv, om vi 
udnytter de reelle udviklingsmuligheder, der ligger i systemet? Des-
uden ville det være en fordel, hvis systemet gav os mulighed for at 
tilgå nogle fælles retningslinjer fra for eksempel kvalitetsmodellen på 
det sociale område, ligesom e-Dok gør det på psykiatriområdet. Disse 
overvejelser er grunden til, at styregruppen for Social IT skal i gang 
med at drøfte behovet for it-understøttelse af arbejdsgangene i den 
sociale sektor.   

 Med implementeringen af MidtEPJ skudt i gang og et skærpet 
fokus på en mulig videreudvikling af socialområdet, er Psykiatri og 
Social godt på vej til at få dannet nogle gode it-fundamenter, der kan 
skabe større sammenhæng for både patienter, brugere og medarbej-
dere i fremtiden.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 201106
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Tema: Når der er 
misbrug med i billedet

Psykiatri og Social tager sig af mennesker, som primært 
har problemer enten med psykisk sygdom eller i forhold 
til nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Men 
oveni har en del af dem også problemer med misbrug. 

Misbrugsproblemerne gør det ofte svært for personalet at 
yde den behandling, patienterne og brugerne har brug for. 

Temaet ser denne gang på, hvordan misbrugsproble-
merne tackles på de sociale tilbud og i psykiatrien. Hvad 
gør medarbejderne for at kunne nå igennem med deres 
behandlingstilbud, og hvilke tiltag virker?

Hent inspiration, gode råd og faglig viden i den stribe 
artikler, PS-bladet bringer på de følgende sider.
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25 
års alkoholmisbrug og en social deroute, hvor firma, 

familie og hus røg undervejs. Det var situationen for en 

mand, som en lægekonsulent fra Team for Misbrugs-

psykiatri mødte på et forsorgshjem. Efterfølgende undersøgelser 

viste, at mandens grundlæggende problem var en bipolar lidelse, 

det vil sige manio depressiv lidelse.

- Det er karakteristisk for patienter med dobbeltdiagnose, at mange 

ikke bliver opdaget og derfor ikke får den hjælp, de har brug for, fortæl-

ler Lars Merinder, der er leder af Team for Misbrugspsykiatri i Risskov.

- Det er svært at udrede en patient med et kraftigt misbrug. 

Symptomer sløres, og man kan ikke se hvad, der er hvad. Derfor 

er det nødvendigt med en vis kontrol over misbruget, før vi kan 

udrede og behandle. Det kræver et tæt samarbejde mellem mis-

brugskonsulenterne og psykiatrien, siger Lars Merinder.

Den psykiske lidelse kan også forværres af misbruget med risiko 

for, at patientens funktionsniveau nedsættes kronisk.

- Hvis en fyr tager kokain og får en psykose, hvor han bliver 

voldsom, indlægges han. Når forgiftningen næste dag tager af, er 

han måske roligere og bliver udskrevet med en opfordring om at 

henvende sig til et misbrugscenter, hvor mange ofte aldrig dukker 

op, siger Lars Merinder.

Mange patienter bliver altså ikke tilbudt nogen psykiatrisk 

opfølgning efter en akut indlæggelse. Og de, der henvises til spe-

cialklinikker, bliver ofte afvist på grund af deres misbrug. 

- Psykiatrien er presset, og man prioriterer ikke dem, der falder 

udenfor. Vi kan kun tage os af en lille del. Vores primære opgave er 

konsulentarbejde, kompetenceudvikling og supervision af medar-

bejdere på psykiatri-, misbrugs- og forsorgsområdet.

Ingen screening
Udenlandske undersøgelser viser, at omkring halvdelen af alle psy-

kiatriske patienter har et misbrugsproblem. Ved bipolar lidelse er 

det omkring 70 procent.

Selvom opmærksomheden omkring patienter med dobbelt-

diagnose er blevet større de senere år, er der stadig lang vej hjem. 

For eksempel er der ikke nogen fast procedure for screening ved 

indlæggelse. 

- I Norge har de udviklet simple screeningsredskaber, som nemt 

kan overføres. I det hele taget er nordmændene helt anderledes 

klædt på til at tackle opgaven. De har taget problemstillingen alvor-

ligt fra top til bund i systemet. I Danmark har vi en lidt mere anarki-

stisk indgang til tingene, siger Lars Merinder.

Psykolog Søren Søberg Hansen fra Team for Misbrugspsykiatri 

gennemførte i år 2000 en undersøgelse af patientforløb. Konklu-

sionen var, at patienternes misbrug ganske vist figurerede i journa-

lerne, men som oftest ikke blev en del af diagnosen og derfor heller 

ikke en del af den efterfølgende behandling.

I 2005 var Lars Merinder selv med til at udarbejde en stor rap-

port for Amtsrådsforeningen.

- Desværre skete der ikke rigtig noget bagefter. Vi har brug for, 

at Sundhedsstyrelsen skærer igennem og spiller ud med konkrete 

retningslinjer, siger han.

Savner struktur
Også strukturelle problemer spænder ben. 

- Misbrugsbehandlingen ligger i kommunerne, psykiatrien i regi-

onerne, og det hele er stadig ikke faldet på plads efter kommunal-

reformen. Det er vigtigt, at vi får placeret ansvaret og opgaverne, 

og at samarbejdet kommer til at fungere på tværs af sektorerne, 

siger Lars Merinder.

I et projekt for nogle år siden kortlagde Team for Misbrugspsy-

kiatri behandlingsinstitutioner i Norden med fokus på udredning af 

patienterne, kompetencer hos medarbejderne og samarbejdet mel-

lem sektorer. 

- Konklusionen var, at indsatsen er utilstrækkelig. Mest udtalt i 

Danmark, hvor vi savner struktur. Her var der også i større grad end 

Af: Lotte Edberg Loveless/Stickelbergs Bureau

Foto: Helene Bagger¨

Selvom der er kommet større opmærksomhed omkring patienter  
med dobbeltdiagnose, er tilbuddet stadig utilstrækkeligt. Team for 
Misbrugspsykiatri går forrest i kampen for mere helstøbt behandling

FaSTE 
rETnIngSlInjEr 
og ScrEEnIng 
EFTErlySES

Tema: Når der er 
misbrug med i billedet



09Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2011

Team for Misbrugspsykiatri under Aarhus Universitetshospital i Risskov 

har eksisteret siden 1999. Dengang var der seks ansatte. 

Da Lars Merinder indtog chefstolen i 2001, blev driften omlagt. En stor 

del af teamets arbejde er nu indtægtsdækket virksomhed – bl.a. kon-

sulentopgaver for kommuner. I dag er i alt 16 medarbejdere tilknyttet 

teamet.

Udover Team for Misbrugspsykiatri er der fire kommunale/regionale 

fællesteam placeret i Herning, Holstebro, Viborg og Skive. Endnu et 

fællesteam er undervejs i Horsens.

i de andre lande tendens til, at de behandlende medarbejdere fag-

ligt havde en social baggrund frem for en sundhedsfaglig, fortæller 

Lars Merinder.

Håb om tættere samarbejde
Team for Misbrugspsykiatri varetager en bred vifte af opgaver, som 

spænder fra rådgivnings- og konsulentvirksomhed over udredning 

og behandling til en funktion som videnscenter. Man arbejder også 

en del med nationale og internationale udviklingsprojekter. 

Lige nu fylder et opsporingsprojekt i Servicestyrelsens regi 

meget. I samarbejde med Aarhus Kommune arbejder Team for Mis-

brugspsykiatri på at finde metoder til, hvordan man identificerer 

misbrugere med ADHD – mennesker, der ofte har svære sociale 

omstændigheder og dårlig funktionsevne.

- Et af problemerne er, at der faktisk ikke findes et formaliseret 

tilbud til udredning af voksne med ADHD i regionen, siger Lars Mer-

inder. 

Han håber, at der i halen af projektet vil blive oprettet en udred-

ningsklinik til denne gruppe patienter, og at det tætte samarbejde 

med kommunen kan vise nye veje for en mere helstøbt indsats i 

fremtiden.

Stort engagement
Som noget nyt er Team for Misbrugspsykiatri begyndt at anvende 

neuropsykologisk udredning af patienter.

- Det har hidtil været et forsømt område, men fysiske forhold i 

hjernen har stor betydning for patientens situation. Mange har ska-

der - enten medfødte, fra ulykker eller på grund af deres misbrug, 

siger Lars Merinder.

Selvom dobbeltdiagnosepatienterne typisk falder mellem syste-

mets stole, og der er udfordringer nok at tage fat på, så fejler gej-

sten hos Team for Misbrugspsykiatri ikke noget.

¨

¨

TEAM FOR MISBRUGSPSyKIATRI

MISBRUGSPSyKIATRI I REGION MIDTJyLLAND

Det er karakteristisk for patienter 
med dobbeltdiagnose, at mange 

ikke bliver opdaget og derfor ikke får 
den hjælp, de har brug for, fortæller 
Lars Merinder, der er leder af Team 

for Misbrugspsykiatri i Risskov.

- Vi er et utroligt engageret hold – noget vi for eksempel også 

har bevist med afholdelse af en stor, nordisk konference. Vi synes, 

vores arbejde er spændende og frugtbart, og vi har et rigtig godt 

samarbejde med blandt andet misbrugscentrene her i området, 

pointerer Lars Merinder.



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.

10

Ialt 15 patienter er indlagt på R4 - en retspsykiatrisk afdeling 
etableret på hospitalet i Risskov i september sidste år. 14 af 
dem har et misbrug med i bagagen. Personalet på afdelingen 

skal således forholde sig til både misbrug og psykiske lidelser i ind-
satsen over for patienterne. 

Den mest udbredte diagnose på R4 er paranoid skizofreni, 
men billedet er meget sammensat. Kendetegnende er, at måden, 
misbruget spiller sammen med den psykiske lidelse på, er meget 
forskellig fra patient til patient, og det giver mange udfordringer i 
behandlingen. 

Ofte anerkender patienterne ikke selv, at de har et misbrugs-
problem. Og de har vidt forskellige forløb bag sig - både hvad angår 
typer af rusmidler og længde af misbruget. 

Derfor er det nødvendigt, at behandlingen skræddersys til den 
enkelte patients komplekse situation. Men det kan være svært at 
finde fælles fodslag for et personale, der fagligt har forskellig bag-
grund.

- Nogle har mest fokus på misbrug, og andre har forstand på 
psykiatri, siger Rose-Marie Mollerup, der er psykolog på afdelingen 
og tidligere blandt andet har arbejdet i Statsfængslet Østjylland. 

Størstedelen af personalet er sundhedsfagligt uddannet, mens 
omkring en fjerdedel har en anden - for eksempel pædagogisk – 
baggrund. 

- Resultatet er, at vi somme tider mangler et dobbeltsyn, og det 
kan være svært at skabe sammenhæng i behandlingen, siger Rose-
Marie Mollerup. 

Mere helstøbt behandling
For at skabe bedre integration mellem behandlingen af patienter-
nes misbrug og deres psykiske lidelser har afdelingen allieret sig 
med Team for Misbrugspsykiatri. 

Sammen vil de det kommende halve år køre et projekt med 
udgangspunkt i metoden ’På vej til et bedre liv’, der er en grup-
pebaseret træning af sociale færdigheder udviklet i Norge. 
Metoden fokuserer på fire færdighedsområder: ’Kommunikation’, 
’Fritid og venner’, ’At lære at hævde sig’ og ’At modstå rus og 
trang’. 

Første skridt i opkvalificeringen er en tema-dag for alle medar-
bejdere i maj. Personalet vil blandt andet blive undervist i, hvordan 
man gennemfører motiverende samtaler med patienterne. 
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Ønsket om bedre samspil mellem behandlingen af patienternes misbrug og deres psykiske  

lidelser får en retspsykiatrisk afdeling i Risskov til at opkvalificere hele personalet i samarbejde 

med Team for Misbrugspsykiatri

På vej mod 
fælles fodslag 

Tema: Når der er 
misbrug med i billedet



Af: Lotte Edberg Loveless/Stickelbergs Bureau

Foto: Helene Bagger¨
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- Al forskning på området viser, at man ikke kan tvinge patienter 
fra et misbrug, men må arbejde ud fra, hvor den enkelte er lige nu, 
og ad den vej støtte og motivere dem. Det handler om at få skabt 
et rum, hvor man åbent og ærligt kan tale om for eksempel ambi-
valens i forhold til misbruget – hvilke fordele og ulemper kan der 
være ved henholdsvis stofindtag og stoffrihed, siger Rose-Marie 
Mollerup.

Udover den fælles undervisningsdag bliver seks medarbejdere 
efteruddannet som gruppeledere. De vil i et tæt parløb med Team 
for Misbrugspsykiatri være ansvarlige for det efterfølgende  
gruppeforløb baseret på redskaberne fra ’På vej til et bedre liv’.  
I projektgruppen vil en håndfuld patienter med støtte fra gruppe- 
lederne dele erfaringer. 

Misbrug som mestringsstrategi
Personalet på afdelingen er meget opsat på den forestående efter-
uddannelse, og ledelsen prioriterer indsatsen højt.

- Hidtil har behandlingen været betinget af, hvad vi hver især 
har haft med af faglige kompetencer. Vi har tidligere prøvet med 
gruppeforløb, men oplevede, at det var svært, fordi vi manglede 
en fælles metode. Nu får vi et systematiseret afsæt med konkrete 
redskaber, der passer til vores patienter, og vi får et fælles sprog 
omkring behandlingen, siger Rose-Marie Mollerup. 

- Det er vigtigt, at vi ikke bare anskuer patienternes misbrug 
som en asocial adfærd. Misbruget er en væsentlig problematik, som 
påvirker patientens samlede sygdomsbillede. Ofte kan det ses som 
en mestringsstrategi, patienten har brugt gennem flere år, til at 
håndtere angst eller andre psykiske vanskeligheder, siger hun.  

Skal behandlingen være konstruktiv, er det nødvendigt, at medar-
bejderne er anerkendende i deres tilgang og ikke bare konfronterende. 

- Mange af patienterne har i forvejen et latent paranoidt syn på 
verden, og konfrontationer er ofte ikke særligt frugtbare. I stedet 
skal vi møde og motivere dem og få dem til at reflektere over deres 
egen situation, siger Rose-Marie Mollerup. 

Kampen mod stofferne
Stofferne er et problem. På trods af visiteringer, ransagninger og 
totalforbud mod rusmidler har tre patienter på afdelingen aktuelt 
et aktivt misbrug.

- Stof kan komme ind alle vegne, siger Rose Marie Mollerup og 
henviser til sine erfaringer fra Statsfængslet Østjylland. 

- Det blokerer ikke bare for behandlingen af de patienter, der 
overtræder forbuddet, men påvirker hele afdelingen og behandlin-
gen af de andre. Blandt andet sluger visiteringer og ransagninger 
rigtig mange ressourcer og giver en anspændt stemning på afde-
lingen. Jeg håber meget, at det nye projekt kan være med til at 
flytte fokus, så vi ikke behøver at bruge så meget energi på ’politi’-
funktioner. 

Før og efter projektet screener personalet patienterne med 
spørgeskemaer og biologiske prøver. Rose-Marie Mollerup håber 
på gode resultater, men nærer omvendt ingen illusioner om, at der 
sker mirakler på et halvt år.

- Mange af patienterne har været misbrugere, siden de var 12-13 
år. I dag er de måske midt i trediverne, så man vender altså ikke 
lige situationen fra den ene dag til den anden. Men vi håber at kun-
ne hjælpe dem med at analysere, hvad der udløser deres misbrug 
og derved få dem til at arbejde med hele tænkningen omkring det. 
Når de kan identificere tanker og tilbagefald, har de redskaber til at 
arbejde konkret med misbruget, siger psykologen.

- Jeg tror, at patienterne på afdelingen i fremtiden vil opleve 
større ensartethed i tilbuddet. Og forhåbentlig også en øget kvali-
tet, siger Rose-Marie Mollerup.
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Retspsykiatrisk afdeling under Aarhus Universitetshospital, Risskov.

15 patienter med anbringelses- eller behandlingsdom. 

40 medarbejdere fordelt på 24 sundhedsfaglige medarbejdere,  

11 pædagoger, 1 socialrådgiver, 1 ergo- og 1 fysioterapeut, 1 psykolog,  

1 overlæge og 2 sekretærer. 

¨
FAKTA OM R4

Psykolog Rose-Marie Mollerup, rets-
psykiatrisk afdeling R4, arbejder med 
at skabe bedre integration mellem 
behandlingen af patienternes mis-
brug og deres psykiske lidelser.



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.

Dagens første kaffe er knapt nok skænket i kopperne, før 
telefonen gløder i hænderne på afdelingsleder Lene Schur-
mann. En sagsbehandler fra en midtjysk kommune skal 

have hjælp til at få hevet en ung mand ud af et hashmisbrug. 
Ikke om et par måneder eller et par uger – men fra i morgen. Lene 
Schurmann tager situationen med professionel ro. Hun har prøvet 
det før. Alene i år har hun haft fire tilsvarende sager. 

Lene Schurmann er leder af afdelingen for afgiftning og akutte 
projekter på den socialpædagogiske døgninstitution Oustruplund 
ved Kjellerup. Et arbejde med mange udfordringer for de ansatte – 
og også et stort krav om fleksibilitet.

- I princippet kan vi tage de unge ind i løbet af en time, men ofte 
vil der være nogle praktiske ting, der skal falde på plads inden. For 
eksempel hvis de sidder ved politiet og venter på at blive afhørt, 
fortæller Lene Schurmann.

Første skridt for misbrugere
Afgiftningen er ofte det første skridt på vejen til et længere 
behandlingsforløb for unge, der er blevet afhængige af euforise-
rende stoffer – typisk hash. De fleste unge på Oustruplund har 

således været omkring afgiftningen, inden de flyttede ind på deres 
nuværende afdelinger. 

Afgiftningen er opdelt i tre faser, der strækker sig over fire uger. 
Første uge foregår i et sommerhus langt væk fra alting, hvor med-
arbejderne og den unge lærer hinanden at kende. 

- Allerede her begynder vi at arbejde med den unges erkendelse 
af misbruget og motivationen for at komme ud af det. Ofte kom-
mer de unge her, fordi de har fået en dom, eller fordi de er blevet 
presset af deres familie eller sagsbehandler. Det er meget sjældent, 
vi oplever, at der kommer én og siger: ’Jeg vil gerne afgiftes’, fortæl-
ler Lene Schurmann.

Endelig går en del af den første uge med at forberede næste 
fase i forløbet – udlandsturen.

afgiftning foregår i udlandet
Anden fase i afgiftningsforløbet strækker sig over to uger og fore-
går i udlandet – som regel i Frankrig eller Spanien. Her er der typisk 
2-3 unge af sted sammen med et tilsvarende antal pædagogiske 
medarbejdere. I nogle tilfælde er der også en tidligere elev med 
som mentor.

Afgiftningen på Oustruplund er ofte det første stop i et længerevarende forløb, der skal bringe et 

ungt menneske ud af hashrusens tåger og forberede den unge på en mere klarsynet tilværelse 

med uddannelse, job og familie

Et lille skridt ind på den rette vej
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Af: Jan Hallin

Foto: Tonny Foghmar¨

De unge er i vidt omfang selv med til at bestemme, hvad der 
skal ske undervejs, og også hvor turene skal gå hen.

- Vi lægger selvfølgelig nogle overordnede rammer og regler. For 
eksempel må de unge ikke have mobiltelefoner med – og det er 
ofte værre for dem end at skulle af med stofferne, bemærker Steen 
Jørgensen, der er en af fire medarbejdere, der står for turene.

De unge må heller ikke have penge med og selvfølgelig heller 
ikke stoffer eller alkohol. Dagene under denne del af forløbet er 
spækket med aktiviteter af forskellig art. Formålet er at få de unge 
til at tænke på noget andet end stofferne og de dårlige kammera-
ter derhjemme. 

Et alternativ til stofferne
- Når vi tager til udlandet, handler det om at komme væk fra det 
hele. De kan ikke stikke af eller ringe efter nogen, der kan komme 
og hente dem, fortæller Steen Jørgensen.

Samtidig handler det om at give de unge nogle succeser og 
nogle udfordringer.

- Mange af de her unge har et lavt selvværd, fordi de har haft 
svært ved at begå sig i skolen og heller ikke har været særligt gode 
til at dyrke sport. I misbruget har de fundet et miljø, hvor de er ble-
vet accepteret og anerkendt. Det er dét mønster, vi skal have brudt, 
forklarer Steen Jørgensen.

Endelig handler turene om, at personalet og de unge kommer 
tættere ind på livet af hinanden, hvilket sker helt bogstaveligt, når 
de lever sammen i en autocamper i 14 dage.

- Og så giver det dem nogle gode oplevelser, som de kan dele 
med hinanden, så det ikke kun bliver alvorssnak det hele, bemærker 
Steen Jørgensen.

Planer bliver lagt for fremtiden
Den sidste uge af afgiftningen handler om at evaluere turen, men 
også om at planlægge, hvad der skal ske videre frem. Efter de fire 
uger begynder nemlig det langsigtede arbejde med at få bragt den 
unge på rette spor. Det handler blandt andet om at få den unge til 
at kappe forbindelserne til de dårlige kammerater og at gå i dybden 
med årsagerne til misbruget.

Det videre arbejde kan foregå på en af Oustruplunds øvrige 
afdelinger. Det kan foregå i en af Oustruplunds plejefamilier – eller 

projektfamilier, som det rettelig hedder. Det kan foregå som enkelt-
mandsprojekt i et sommerhus, eller det kan foregå på en anden 
døgninstitution. 

Afdelingen fører ikke statistik over, hvordan det går med de 
unge, der har været til afgiftning, men Lene Schurmann og Steen 
Jørgensen hører med jævne mellemrum fra unge, der har klaret sig 
godt sidenhen og har fået både uddannelse og job.

- Jeg tror, det handler om, at vi tror på de unge. De fleste af dem 
har tidligere fået mest opmærksomhed omkring det negative, altså 
det de ikke kan. Her møder vi dem med en anerkendende pædago-
gik. Det vil sige, at vi ser dem og respekterer dem, som de er. Det 
gør, at de vågner og oplever, at de rent faktisk kan noget, forklarer 
Lene Schurmann.

Lene Schurmann, leder af afdelingen 
for afgiftning og akutte projekter på 
Oustruplund og pædagogisk med-
arbejder Steen Jørgensen møder de 
unge med anerkendende pædagogik.
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¨
AFDELINGEN FOR AFGIFTNING OG AKUTTE PROJEKTER

•	 En	specialiseret	afdeling	på	døgninstitutionen	Oustruplund

•	 Afdelingen	har	33	ansatte	

•	 Afdelingen	modtager	mellem	15	og	25	unge	om	året

•	 	95	procent	af	de	unge	i	afgiftning	har	hash	som	det	største	 

misbrugsproblem

•	 De	unge	i	afgiftning	er	i	gennemsnit	16	år

•	 	Den	hidtil	yngste	var	12	år	–	hun	er	netop	blevet	færdig	med	en	

ungdomsuddannelse

¨
OUSTRUPLUND

•	 Socialpædagogisk	døgninstitution	med	skole	og	værksteder

•	 Beliggende	lidt	uden	for	Kjellerup	ved	Viborg

•	 Omkring	140	medarbejdere	er	tilknyttet	institutionen

•	 Cirka	100	børn,	unge	og	voksne	benytter	institutionens	tilbud	

•	 	Oustruplund	er	en	del	af	Center	for	Børn,	Unge	og	Special- 

rådgivning og drives efter overenskomst med Silkeborg Kommune

•	 Læs	mere	på	www.oustruplund.rm.dk
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Mennesket bag misbruget
En kombination af hjerneskade, tidligere misbrug eller nogle gange aktivt misbrug 
er den kode, personalet på Boligerne Josiassensvej i Grenå skal knække i deres 
arbejde med tilbuddets otte brugere. Filosofien er, at det ikke handler om forbud, 
men om at finde mennesket bag hjerneskade og misbrug

Tema: Når der er 
misbrug med i billedet



Lige nu er der kun en af de otte brugere 
på Josiassensvej i Grenå, som har et 
aktivt misbrug. 

- Han fejrer påsken, og det tager lidt 
længere tid end for os andre. For han evner 
ikke rigtigt at stoppe igen, forklarer pæda-
gog Kirsten Pedersen. 

Josiassensvej er en afdeling af Boligerne 
Svalevej, et regionalt socialt tilbud til men-
nesker med en senhjerneskade, og en 
afdeling, som mere eller mindre tilfældigt 
er blevet hjem for flere tidligere misbrugere. 
Men på trods af, at der i øjeblikket kun er en 
bruger med et aktivt misbrug, fylder mis-
brug meget på stedet, for det er en del af 
livshistorierne, referencerammerne og der-
med adfærden blandt de otte brugere, som 
alle er mænd, alle har en senhjerneskade 
og som for seks’ vedkommende er tidligere 
misbrugere. 

Forklaring i fortiden
Så nogle gange handler det om at vurdere, 
hvad der er misbruget, og hvad der er hjer-
neskaden, når noget bliver svært eller virker 
svært. Ofte skal personalet lede efter en 
forklaring i fortiden, som tit er den, bruger-
ne falder tilbage på i deres adfærd. De drik-
ker, selvom de egentlig var stoppet, fordi 
hjerneskaden gør, at de ikke længere har 
en stopklods eller ikke kan huske, at de er 
holdt op – og de beder per refleks om eks-
tra nikotin-tyggegummi, når der skal føres 
regnskab over forbruget til lægen, bare for 
at være på den sikre side. 

- Vi er meget centeret om deres livshi-
storier, når vi tænker strategier omkring 
hjerneskaden, sundhed og så videre, Og det 
kan være en voldsom ramme at komme ind 
i, fortæller Inger Schmidt, som er afdelings-
leder på Josiassensvej. Her bliver der gjort 
meget ud af at give brugerne en struktu-
reret hverdag med ro og tryghed ud fra en 
neuropædagogisk tilgang, og at møde dem 
i deres ønsker på alle niveauer. Det kan for 
eksempel være ønsker om madplaner eller 
ferier, så brugerne hele tiden føler, at de er 
med i deres eget liv.

- Vi er meget optaget af at finde men-
nesket bag hjerneskaden og bag misbruget. 
Hvordan kan vi hjælpe dem med at få et 
godt liv – et liv som vedkommende ønsker? 
Det er en spændende udfordring, for hvad 

kan vi få det til at blive til? smiler Inger 
Schmidt. 

Handler ikke om forbud
Og måske, fordi fokusset er på at se men-
nesket bag alt det andet, er afvænning 
ikke noget, medarbejderne på Josiassensvej 
beskæftiger sig med. 

- Vi er ikke et behandlingssted, under-
streger Inger Schmidt, men følger op med at 
forklare, at brugerne selvfølgelig får hjælp til 
at stoppe misbruget, hvis de selv vil.

Så i stedet for en løftet pegefinger 
handler det for medarbejderne altid om at 
holde den positive kontakt med brugerne 
– også når de er inde i en periode med mis-
brug, som en af brugerne er lige nu. 

- Det er vigtigt, at han er åben omkring 
det, og ikke sidder og drikker i skjul, så vi 
ved, hvad det er, han drikker, og hvad vi kan 
forvente. Vi snakker med ham om det og 
om konsekvenser og muligheder. Det er ikke 
forbudt eller forfærdeligt, forklarer Kirsten 
Pedersen, mens afdelingsleder Inger Sch-
midt følger op:

- Vi snakker ikke om forbud overfor 
ham, men laver måske lidt sjov med ham 
og forsøger at holde en kontakt med ham. 
Så holder vi alt den negative og svære snak 
omkring misbruget i personalegruppen. På 
den måde har vi erfaring for, at han ligeså 
stille vender tilbage. Og fordi vi har mødt 
ham, stoler han på os og vil gerne have 
hjælp.

anderledes adfærd
Når en bruger har et aktivt misbrug, er 
reglerne på Josiassensvej meget klare. Det 
foregår kun i egen lejlighed. Og hvis man er 
fuld, skal man også være i sin egen lejlig-
hed. Fællesrummet er alkoholfrit område. 

Heller ikke ved specielle lejligheder som jul, 
påske og andre fester bliver der åbnet en øl 
eller trukket en flaske vin op. For det skal 
være et frirum for alle brugerne

- Men de andre beboere kommenterer på 
det og bliver påpasselig, når der er en, som 
er fuld. De bliver agtpågivende. Det er et 
levn fra misbrugsverdenen, forklarer Inger 
Schmidt. Fortiden kommer også til udtryk 
på andre måder i dagligdagen på Josias-
sensvej.

- Det er blevet åbenlyst for os, at mis-
brugere har en anden adfærd end resten 
af os. Det er ikke kun hjerneskaden. Vi har 
ikke helt været klar over omfanget af at 
organisere, når man står og mangler noget, 
fortæller Kirsten Pedersen. Det kan både 
være, at brugerne stjæler, fordi de har været 
vant til, at hvis en har én cigaret, så har alle 
cigaretter, eller de kan lægge sig til at sove 
på en tilfældig sofa, fordi de gennem deres 
liv har været vant til at overnatte på mange 
forskellige sofaer.

- Det er en automatiseret adfærd, som 
de tager med fra deres liv i misbrugsverde-
nen, og det kan være svært at forstå, for-
klarer Inger Schmidt, som roser personalet 
for deres tilgang til brugerne og de episoder, 
som kræver en reaktion.

- Vi tager det i nuet, hvis der er en ople-
velse, som vi ikke forstår eller er forargede 
over. Vi er rigtigt gode til at snakke om de 
ting, når situationen er der. Og så er perso-
nalet fabelagtigt til at gribe de små episo-
der og få vendt dem til gode situationer. På 
den måde arbejder vi hele tiden med vores 
grænser og med vores forståelse af bruger-
ne, hjerneskaden og misbruget, siger hun.

Selvom det er en hjerneskade, som er baggrunden for, at alle otte brugere i 
dag bor på tilbuddet på Josiassensvej i Grenå, er afdelingsleder Inger Schmidt 
(tv) og pædagog Kirsten Pedersen enige om, at arbejdet omkring misbrug og 
følgerne af det fylder ligeså meget i dagligdagen som arbejdet med hjerne-
skaden. Men mest af alt handler det for dem om at se mennesket bag både 
misbruget og hjerneskaden.

Boligerne på Josiassensvej i Grenå er den del af Boligerne Svalevej, som er et af Region 
Midtjyllands tre tilbud til senhjerneskadede.

Der er otte lejligheder på stedet, hvor der bor otte mænd, som alle har en hjerneskade. 
Skader, der er opstået af som følge af vidt forskellige årsager som ulykker, trafikuheld, en 
ubehandlet sukkersyge, og en enkelt har fået sin hjerneskade som følge af et misbrug.

Der er 13 ansatte på Josiassensvej, som alle har fået undervisning i misbrug.

FAKTA

¨
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Af: Didde Marie Degn

Foto: Tonny Foghmar¨
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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.

Hallucinationer og vrangforestillinger er typiske og tydelige 
symptomer på skizofreni, men der kan også være mere 
diskrete symptomer, som peger i retning af diagnosen ski-

zofreni. Ofte kan der være tale om symptomer, som i en længere 
periode er vurderet til at være relevante i et andet sygdomsbillede.

At stille diagnosen skizofreni i gruppen af unge i aldersgrup-
pen 14-21 har man indtil for få år siden været varsom og tilbage-
holdende med, fortæller overlæge Jakob Paludan fra Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Centers (BUC) OPUS-team. Forsigtigheden har 
ofte været for stor, idet man har skønnet, at opvækstvilkår eller 
udviklingsforstyrrelser har været det centrale.

-Men nu er der gradvis kommet et andet fokus, fortæller han. I 
hele 2005 blev diagnosen eksempelvis givet til to unge, og til sam-
menligning er diagnosen de første tre måneder af 2011 allerede stil-
let syv gange. 

Fagligt samspil
Navnet OPUS er hentet fra musikkens verden og omhandler det 
samspil, der gerne skal være mellem de faglige behandlere i arbej-
det med yngre mennesker med psykoser. OPUS er et permanent 
ambulant behandlingstilbud for unge med skizofreni eller skizoty-
piske lidelser. Tilbuddet så dagens lys i 2005 i det daværende Århus 
Amt og blev i 2008 et regionalt projekt.

I BUC arbejder OPUS-teamets medarbejdere bestående af læge, 
sygeplejerske, psykologer og socialrådgiver med at udrede og 
behandle de unge patienter. Snart er der også i en afprøvningspe-
riode en fysioterapeut med på holdet.

Patientgruppen, som teamet arbejder med, tilhører en gruppe, 
der har en markant lavere forventet levetid end baggrundsbefolk-
ningen, hvilket skyldes flere faktorer, bl.a. svigtende self-care, hyp-
pigere misbrugsproblemer, livsstilsbelastninger, øget selvmordsri-
siko. 

Netop på den baggrund er der fokus på at hjælpe patienterne 
med at ændre livsstil og dermed livslængde, og det er vigtigt, at 
der allerede på et tidligt tidspunkt er dette fokus. Vanskeligheder 
med vægtøgning ses hyppigt ved medicinopstart, og det kræver en 
stor indsats at begrænse det.

I behandlingen af de unge indgår bl.a. kognitiv terapi, psykoedu-
kation og arbejde i flerfamiliegrupper, fortæller distriktssygeplejer-
ske Merete Falkenbjerg fra OPUS-teamet.

- Vi arbejder i et tæt samarbejde med kommunale sagsbehand-
lere, men det er os, der er tovholdere på behandlingen. Det giver 
kontinuitet og sammenhæng.

Al udredning foregår i Risskov, men der er OPUS-medarbejdere 
i både Viborg og Herning.  I 2010 blev der henvist og udredt 50 
patienter. Aktuelt er der 35 unge i et to-årigt behandlingsforløb. 

At OPUS følger med tiden vidner indkøb af fem Ipad til de unge 
om. På denne måde er det nemmere at holde løbende kontakt mel-
lem patient og behandler, når de unge bor langt fra behandleren. 

OPUS-teamet, der er forankret i det ungdomspsykiatriske afsnit 
U i Risskov, samarbejder i stigende grad med andre afsnit i BUC, 
i det patienternes vanskeligheder ikke altid er så klart definerede 
som de enkelte specialafsnits fokus. 

BUc's oPUS-team har fokus på 
skizofrene unges livsstil

Fire af BUC´s OPUS-teams i alt seks medlemmer er rykket ud i solen. 
Fra venstre ses psykolog Paul Gibson, distriktssygeplejerske Merete 
Falkenbjerg, overlæge Jakob Paludan og socialrådgiver Ingelise Inceer. 

Af: Finn Marsbøll

Foto: Tonny Foghmar¨
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S undhedsaftalerne for 2011 til 2014 hedder den lille lomme-
håndbog, som i en håndevending dækker både det somati-
ske område og det psykiatriske område. Og det med hån-

devending skal opfattes helt bogstaveligt, i det bogen fra den ene 
side handler om sundhedsaftalerne på det somatiske område og fra 
den anden side om sundhedsaftalerne på det psykiatriske område.

Sundhedsaftalen i Region Midtjylland består af tre dele: en poli-
tisk, en administrativ og en sundhedsfaglig del. 

Den politiske del indeholder formål, overordnede politiske mål-
sætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier 
og opfølgning. 

Den administrative del rummer de organisatoriske strukturer og 
administrative aftaler, der understøtter kravene i bekendtgørelsen, 
vejledningen og de politiske målsætninger. 

Den sundhedsfaglige del af aftalen er rettet mod det sundheds-
faglige personale. Her beskrives den konkrete ansvars- og arbejds-
deling i forhold til det daglige samarbejde mellem regionspsykia-
trien, egen læge/speciallæge og kommunen, når det drejer sig om 
børn og voksne med en psykisk sygdom.

Det er denne sundhedsfaglige del, der denne gang også er 
udkommet som en handy lommehåndbog, som er tænkt som et 
let anvendeligt opslagsværk for dem, der i hverdagen skal sikre og 
koordinere patientforløb. For det er hovedformålet med alle tre dele 
af sundhedsaftalen, at der skal være sammenhæng i patientforlø-
bene. 

Lommehåndbogen er sendt ud til alle regionspsykiatrierne, og 
den findes også i e-doc som fællesregionale retningslinjer.

Det er håbet, at lommehåndbogen bliver et rigtig godt arbejds-
redskab, og brugerne opfordres til at være med til at gøre bogen 
endnu bedre, når den nye udgave skal i trykken om nogle år. Det 
kan ske ved at maile mangler og gode ideer til Elisabeth Brix 
Westergaard, mail: Elisabeth.Westergaard@ps.rm.dk
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Politiske målsætninger

Sundhedsaftalen har på psykiatriområdet som politisk mål 
for børne- og ungdomspsykiatrien at kvalificere henvisnings-
forløbet blandt andet ved at styrke samarbejdet mellem 
egen læge og kommunen. 

Hensigten er at opnå et fald i antallet af afviste henvis-
ninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Hvad voksne angår, er der bl.a. fokus på at styrke samar-
bejdet omkring udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, 
så akutte indlæggelser forebygges, og sikkerhedsnettet 
under de patienter, der har størst risiko for at droppe ud af 
behandling og sociale tilbud, forstærkes.

Et andet centralt politisk mål er at fremme sundhed og 
trivsel blandt borgere med psykisk sygdom ved at nedbringe 
overdødeligheden blandt mennesker med sindslidelser.

Sundhedsaftalerne vil senere blive fulgt op af særlige 
aftaler om f.eks. traumatiserede flygtninge, retspsykiatriske 
patienter, mennesker med demens og en aftale for børn 
af forældre med psykisk sygdom. Alle aftaler vil blive lagt i 
e-doc.

Den overordnede sundhedsaftale er udtryk for, at der nu 
i hovedtræk kun er tale om én aftale i forhold til de 19 kom-
muner i regionen. Dog eksisterer der supplerende aftaler 
med Silkeborg Kommune omkring Psykiatriens Hus og med 
Aarhus Kommune.

Samarbejdet med kommunerne er organiseret i seks klyn-
ger for voksenområdet og to for børn og ungeområdet. Det 
er klyngerne, der har ansvaret for at implementere og følge 
op på sundhedsaftalerne.

lommeguide til det
sammenhængende 
patientforløb

Er man i tvivl om, hvem der gør hvad, og hvad en sundhedsaftale helt konkret går 

ud på, så er der nu en lille handy bog, som har svar på det meste, når det gælder det 

daglige samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen

Af: Gudrun Haller

Foto: Rikke Jungberg Pedersen¨
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

FOgedvængeT bliveR 
en del aF HøSkOven

Bo- og rehabiliteringscenter Fogedvænget i Hedensted, som er et 
af Region Midtjyllands tilbud til voksne med en senhjerneskade, 
blev den 1. april lagt ind under hjerneskadetilbuddet Høskoven i 
Århus. 

Baggrunden er, at rehabiliteringspladserne for mennesker med 
middelsvære og svære senhjerneskader er under afvikling på grund 
af manglende efterspørgsel fra kommunernes side. Det gælder 
både på Fogedvænget og på Høskoven. 

Der var syv rehabiliteringspladser på Fogedvænget, og med blot 
otte permanente pladser tilbage var der ikke længere grundlag for 
at opretholde Fogedvænget som et selvstændigt tilbud. 
Derfor besluttede regionsrådet på sit møde den 23. marts, at de 
otte permanente pladser i stedet blev en afdeling af Høskoven, 
som det skete den 1. april. 
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Fredag den 15. april blev Psykiatrien i Region Midtjylland ind-
stillet til akkreditering uden bemærkninger. Det skete efter, 
at kvalitetseksperter i uge 15 havde undersøgt alle hjørner af 
behandlingspsykiatrien for at tjekke, om den lever op til kra-
vene i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 

Hermed fik psykiatrien den fineste indstilling, den kunne få, 
og der var efterfølgende megen ros og skulderklap til perso-
nalet fra en imponeret psykiatri- og socialledelse.

Psykiatrien kan forvente endeligt svar fra Akkrediterings-
nævnet, som er den besluttende instans, i løbet af som-
meren.

Selvom psykiatrien nu er blevet indstillet til at blive akkredi-
teret uden bemærkninger, så er det ikke ensbetydende med, 
at kvalitetsarbejdet er slut. Tværtimod. 

Kvalitetsarbejdet skal fortsat prioriteres højt, og det er nu 
de mange handleplaner, der er blevet udviklet, skal sættes 
i værk, og der skal fokus på de områder, som surveyorerne 
listede op som opmærksomhedspunkter.

kvaliTeTSaRbejdeT 
FORTSæTTeR



For at intensivere HMU-indsatsen i de to arbejdsmiljøspor: 
Forebyggelse af vold og Krydsfelt mellem ressourcer og 
forventninger rundt omkring i regionen vil et rejsehold inden 
længe pakke mapperne og drage ud til sparringsmøder med 
samtlige afdelingsledere i psykiatrien og forstandere på det 
sociale område.

Rejseholdet består af to konsulenter fra Koncern HR Organi-
sation, Ledelse og Procesoptimering: Maria Holst (Vold) og 
Susanne Hyldborg (Krydsfelt) og arbejdsmiljøkoordinatorerne 
Jette Marie Lund og Lone Rolving fra Administrationen, Psy-
kiatri og Social.

De enkelte arbejdspladser vil få besøg af en konsulent og 
en arbejdsmiljøkoordinator, som vil høre om, hvad der er sat 
i gang i forhold til de to indsatsområder – samt hvad man 
eventuelt har brug for af inspiration og hjælp til det videre 
arbejde.

Det er planen, at rejseholdet skal have været hele raden rundt 
i løbet af efteråret.
Sideløbende vil emnet Krydsfelt blive taget op på ledermøder.

RejSeHOld i aRbejdSmiljø 
klaR Til aT dRage ud
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Tre gange siden 1. januar er brandalarmen gået på Gården i Paderup, og hver gang er 
branden gået ud over den gamle gård, hvor dagtilbuddet for en gruppe domfældte 
udviklingshæmmede holdt til. 

Seneste brand var den 28. april, hvor de sidste ti meter af en stråtækt længe blev 
brændt af. Resten af den nyrenoverede længe brændte allerede den 3. januar, mens 
stuehuset på den gamle gård gik til i en brand den 20. februar. 

Gården er Granbakkens afdeling for domfældte udviklingshæmmede, og ingen af 
de tre brande har været i nærheden af stedets boliger, som ligger et stykke fra den 
gamle gård. 

dagTilbud bRændT TRe gange 
På FiRe månedeR
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Det tværfaglige kursusforløb for nøglepersoner vedrørende børn 
af psykisk syge forældre kvalificerer den enkelte medarbejder til at 
inddrage børn som pårørende i et respektfuldt samspil med foræl-
drene. Gennem Nøglepersonkurset opnås øget indsigt i de vanske-
ligheder, det giver for såvel børn som voksne i familien.

Nøglepersonkurset vil styrke deltagernes evne til at gå ind i proces-
sen omkring de mellemmenneskelige relationer i familien – det kan 
være gennem en motiverende samtale med den sindslidende foræl-
der, familiesamtaler eller samtale med barnet alene.

Nøglepersonkurset arrangeres af Bevar Barndommen, Regionspsy-
kiatrien Vest og er for alle faggrupper med kontakt til sindslidende 
forældre og deres børn.

Kurset består af fire moduler af to dages varighed, dog undta-
get sidste modul som er på tre dage. Første modul d. 29 – 30. 
august 2011

Ansøgningsfrist: 1. august 2011
Tilmelding: maiken.hove@ps.rm.dk
Yderligere information: Lisbeth Koefoed Jensen, tlf. 30546489 og 
Annette Andersen, Tlf. 30650894

Se mere om kurset: 
www.rm.dk/psykiatri og social/kurser/nøglepersonkursus 2011

VIL DU VæRE NØGLEPERSON FOR BØRN AF PSYKISK SYGE FORæLDRE?
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Tænd-knappen blinker grønt og speederen er trådt i bund - EPJ-toget er kørt ud af stationen og bevæger sig med 
fuld fart hen over det midtjyske landskab. Første stop på den lange rute er hos Regionspsykiatrien Vest (Herning og 
Holstebro) og BUC Herning, der som de første i psykiatrien skal i gang med at implementere det nye fælles it-system, 
MidtEPJ. I løbet af 2011 og foråret 2012 vil de resterende af psykiatriens afdelinger hoppe med på MidtEPJ-toget og 
blive en del af det fælles it-system

Men det er ikke kun psykiatrien, 
som skal indføre MidtEPJ - også 
somatikken skal i gang med at 

bruge MidtEPJ, og allerede nu har mange 
hospitaler taget den nye fælles EPJ i brug. 
Når MidtEPJ i foråret 2012 er blevet imple-
menteret i hele psykiatrien og i somatikken 
(med undtagelse af somatikken i Horsens 
og Viborg, som først kommer på i 2013), har 
vi fået ét fælles patientjournalsystem, og 
det er netop ideen med det hele. I stedet 
for at have forskellige patientjournalsyste-
mer, der ikke kan ”snakke sammen”, får vi 
i MidtEPJ - ét fælles patientjournalsystem, 
som samler alle oplysninger om patientens 
behandlingsforløb i én it-løsning, som alle 
afdelinger kan tilgå. 

Det betyder, at hvis en medarbejder i 
Holstebro, får en patient fra Aarhus, så kan 
medarbejderen via et par klik på musen fin-
de patientens fulde journal. Medarbejderen 
vil også kunne se, om patienten har været 
indlagt på et somatisk sygehus, hvilken 
behandling patienten fik og så videre.

MidtEPj med mange muligheder 
MidtEPJ samler også nogle funktioner, som 
før blev varetaget af mange forskellige 
systemer. For eksempel kan MidtEPJ hånd-
tere sundhedspersonalets mange journal-
notater om patienten, booking af aftaler, 

oplysninger om medicinering samt svar på 
blodprøver og udskrivningsbreve. 

I alt består MidtEPJ af fem moduler, som 
ses illustreret nedenfor: Patient Admini-
strativt System (PAS), Rekvisition og Svar 
(RSM), Klinisk Proces (KP), Medicin (MEM), 
og Booking (BOM).

•  Medicinmodulet (MEM) benyttes til  
dokumentation af patientens medicin-
ordinationer og medicinadministrationer. 

•  Rekvisition og svar-modulet (RSM)  
håndterer bestillinger af og svar på  
analyser af f.eks. EKG, blod og urin. 

•  Booking-modulet (BOM) er et planlæg-
nings- og styringsredskab til patient- 
aftaler og kan synkroniseres med Outlook.  

•  Klinisk Proces-modulet (KP) skal erstatte 
sundhedspersonalets journalnotater. 

•  Patient Administrativt System (PAS)-
modulet skal erstatte det tidligere PAS.  
I dette system håndteres basale patient-
data.

Ingen rolls royce i første omgang  
MidtEPJ er et nyudviklet system og bliver 
indført under en stram tidsplan, der er 
vedtaget af regionsrådet. Derfor vil den 
MidtEPJ, der udrulles i psykiatrien måske 
ikke i starten opfylde alle vores ønsker, 
og vi kan ikke forvente en MidtEPJ i Rolls 

Royce-klassen i første omgang. Men imple-
menteringen af MidtEPJ vil give et godt 
udgangspunkt for en løbende videreudvik-
ling af systemet sådan, at det på sigt kan 
håndtere de behov, psykiatrien har. 

Når MidtEPJ er blevet fuldt implemente-
ret, vil det indeholde en række fordele, som 
vil styrke patientsikkerheden og kvaliteten 
af behandlingerne, for eksempel: 

•  Bedre og samlet overblik over behandlingen 
•  Mindre dobbeltregistrering 
•  Journalen er altid ved hånden 
•  Flere klinikere kan bruge journalen på 

samme tid 

Opbygningen af MidtEPJ er sket i tæt dialog 
med diverse fagfolk i psykiatrien, og den er 
udformet, så den understøtter kvaliteten i 
arbejdet med patienterne. 

Stort koordineringsarbejde
Et it-system på MidtEPJs størrelse er ikke 
noget, man lige downloader på sin com-
puter, og så går i gang med at bruge - det 
kræver tid og mange ressourcer, når en 
afdeling skal blive klar til et nyt system. 
Derfor har der siden september 2010 været 
et centralt EPJ-team, som sammen med 
afdelingerne arbejder på at gøre systemet 
klar til udrulning. 

Så 
kører 
EPJ-
toget …

Af: Signe Budde Opstrup

Foto: Signe Budde Opstrup¨
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Den lokale organisering i forbindelse 
med MidtEPJ varierer fra sted til sted, men 
fælles for alle psykiatriens afdelinger er, at 
man har en lokal implementeringsgruppe, 
som står for at koordinere selve implemen-
teringen. Derudover er der en lokal EPJ-
koordinator, som står for den overordnede 
koordinering og implementering af den 
kommende drift. Og sidst, men ikke mindst 
vil der minimum fire-fem måneder før 
udrulningen det enkelte sted, blive udpeget 
en masse kliniske superbrugere, som bliver 
vigtige i faserne omkring undervisningen og 
de første 14 dage efter implementeringen. 
Alle medarbejdere vil blive undervist i Midt-
EPJ og kan efterfølgende gå til deres lokale 
superbrugere for hjælp.

Vest som pionér 
Lige nu arbejder medarbejdere i Regions-
psykiatrien i Vest (Herning og Holstebro) 

samt BUC-Herning på højtryk for at blive 
dus med MidtEPJ. 30. maj er skærings-
dagen, hvor medarbejderne siger farvel til 
deres gamle system ElektRA og goddag til 
MidtEPJ. Og ikke nok med, at Vest og BUC-
Herning tager et helt nyt system i brug, de 
er også pionérer på psykiatriområdet.

Inge Lund Petersen og Kirsten Krogh fra 
ledelsen i Regionspsykiatrien Vest har føl-
gende kommentarer: 

- Da vi er de første i psykiatrien, er der 
ingen tvivl om, at det er en stor opgave, 
som ligger foran os. Dog har vi alle i Vest 
forholdsvis stor erfaring med det elektro-
niske medie – og det kommer uden tvivl os 
alle til gode, når vi starter. 

- Der vil i den kommende tid blive mange 
nye arbejdsgange, der skal indarbejdes og 
mange nye begreber, der skal læres. Der vil 
være nogle ting, vi kommer til at mangle i 
forhold til, hvad vi har været vant til, men 

der vil også komme mange ting i den nye 
EPJ, som vi har savnet i den gamle. Vi er 
klar over, at det bliver en udfordring for 
alle, og at det tager tid at lære et system 
ordentligt at kende. 

Næste stop på MidtEPJ-togets rute er 
Horsens, som 1. september skal sige farvel 
til deres gamle system og goddag til  
MidtEPJ.  

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om MidtEPJ, kan du klikke 
dig ind på psykiatriens intranetside,  
www.psyk-epj.rm.dk, hvor du blandt andet 
kan finde nyhedsbreve, projektplan for  
MidtEPJ, psykiatriens EPJ-manual med 
videre. Du kan også gå ind på den fælles-
regionale EPJ-hjemmeside, www.epj.rm.dk 
og læse, hvordan det går med implemente-
ringen i somatikken samt blive klogere på 
baggrunden for og visionen med MidtEPJ.   

Vest + BUC-Herning: 30. maj 2011 

Horsens: 1. september 2011 

Risskov + BUC-Risskov: 1. november 2011 

Silkeborg + Randers: 1. februar 2012 

Viborg + Skive + BUC-Viborg: 1. april 2012

Tidsplanen kan blive justeret undervejs.

TIDSPLAN FOR UDRULNING 
AF MIDTEPJ: 

¨

Medarbejdere i Herning lytter til de fremtidige muligheder med EPJ.

Patient Administrativt System
(PAS)

MidtEPJ

Booking
(BOM)

Klinisk Proces
(KP)

Medicin
(MEM)

Rekvisition 
Og Svar
(RSM)
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Der er anlægsprojekter for mange millioner kroner i gang 
inden for Psykiatri og Social. I psykiatrien er der planlagt 
byggerier for cirka 155 millioner kroner, mens der er afsat 

cirka 40 millioner kroner til socialområdet.
I Børne- og Ungdomspsykiatrisk regionscenter Herning bygges 

om, så det i stedet for at huse døgnafsnit til børn nu skal være dag-
afsnit til ambulant behandling. Desuden skal BUC i Herning have lagt 
nyt tag på. Det er der i alt afsat fem millioner kroner til.

I Viborg står et nyt havetårn færdigt i Søndersøparken. Havetår-
net giver både rum til opholdsstuer til patienterne, enerum og mulig-
hed for at gå ud i den åbne del af havetårnet for at trække frisk luft. 
Desuden er hele haven under omlægning og ventes klar til brug inden 
sommer. Der er afsat 18 millioner til hele byggeprojektet.

I Silkeborg er Region Midtjylland sammen med Silkeborg Kom-
mune i gang med at opføre Psykiatriens Hus. Byggeriet er godt i 
gang, og rejsegildet finder sted den 26. maj. Der er afsat 50 millioner 
kroner til byggeprojektet.

I Skive er der afsat fem millioner kroner på at samle psykiatrien 
fra de nuværende to matrikler til én matrikel i Sundhedshuset på 
Brogårdsgade. Ombygningen er i gang.

risskov under forandring
I Risskov er Center for Spiseforstyrrelser ved at blive udbygget, så 
seks midlertidige pladser bliver permanentgjort. Samtidig skal Cen-
ter for Spiseforstyrrelser fremover være gearet til at modtage alle 
aldersgrupper. Der bygges desuden et daghospital. Byggeriet er bud-
getteret med 10,7 millioner kroner og ventes færdigt til september.

Ungdomspsykiatrisk afsnit bliver bygget om, så der fremover vil 
være 14 sengestuer, hvoraf op til syv kan rumme ungdomsretspsy-
kiatriske og/eller skærmede patienter. 

Byggeriet skal give en bedre mulighed for at adskille de forskelli-
ge patienttyper. Der bliver bedre mulighed for at skærme patienter, 
der har behov for det, og den retspsykiatriske del bliver indrettet 
med to-lags sikring. Hele afsnittet vendes desuden, så den mest 
sikrede del frem over kommer til at vende ud mod skoven, hvor der 
bliver etableret et hegn. Hegnet er et af flere tiltag, der er med til 
at give et højt niveau af sikkerhed.

Byggeriet forventes at løbe op i 14 millioner kroner og skal efter 
planen stå færdigt i begyndelsen af maj 2012.

Derudover er der tale om en generel modernisering inden for i 
afsnittet, ligesom der uden for etableres en helt ny boldbane til de 
skærmede patienter. 

En af de eksisterende bygninger i Risskov (bygning 14h) skal byg-
ges om til et retspsykiatrisk afsnit til erstatning for det nuværende 
retspsykiatriske afsnit R3. Dette byggeprojekt er der sat 20 millioner 
kroner af til. Ombygningen er startet og skal være færdig til december.

ændringer som følge af masterplanen er sat i gang. Det er der forelø-
bigt afsat seks millioner kroner til. Der er blandt andet indrettet lokaler til 
lokalpsykiatriske teams i bygning 14a, ligesom biblioteket er flyttet.

Bygning 14j ændres fra at huse retskemisk afdeling til at skulle 
huse kontorarbejdspladser til forskere. Det er der afsat otte mil-
lioner kroner til.

Klimaskærmen skal også være i orden: Der er afsat 10 millioner 
kroner til renovering af tage i Risskov.
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anlægsprojekter i Psykiatri og Social Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen¨

aUH risskov: I bygning 14a (indgang 34 – hoved-
indgangen) er der blevet indrettet lokaler til de  
lokalpsykiatriske teams.

granbakken: På Granbakken Bo- og Aktivitets-
center skal der udvides med 8 pladser.

Fenrishus: På den specialpædagogiske døgninsti-
tution Fenrishus i Aarhus er udvidelsen med fire 
dagpladser og fire døgnpladser i gang.

Skive: På Brogårdsgade i Skive er ombygningen af 
psykiatrien i Skive i fuld gang. Psykiatrien i Skive skal 
samles på én matrikel mod de nuværende to adresser.
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På vedligeholdelseskontoen er der disponeret 7,7 millioner kroner 
til vedligeholdelse af vinduer, kloakarbejde og ændringer ved ambu-
lanceindkørsel i Risskov.

Herudover er der en lang stribe mindre vedligeholdelsesprojekter 
i gang rundt om i psykiatrien i Region Midtjylland.

også aktivitet på det sociale område
På socialområdet bygges der til på den specialpædagogiske døgninstitu-
tion Fenrishus i Århus, hvor der er afsat seks millioner kroner til at udvide 
antallet af dagpladser med fire og antallet af døgnpladser med fire.

I Allingåbro udvider Granbakken med otte pladser. En udvidelse 
der er budgetteret med 12 millioner kroner.

Det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven gik i midten af april i 
gang med sit erstatningsbyggeri. Der er afsat 15 millioner kroner til 
byggeprojektet, som forventes færdigt om et års tid.

I budgettet for 2011 er der afsat en rammebevilling til bygnings-
vedligeholdelse af sociale tilbud på 11,254 millioner kroner. Heraf 
er der netop godkendt udmøntning af vedligeholdelsesarbejder for 
i alt 6,9 millioner kroner. Vedligeholdelsesarbejderne vil herefter 
umiddelbart kunne sættes i gang.
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gårdhaven: På Møgelkjærvej i Viborg kommer det store byg-
geri af et nyt Gårdhaven på 2550 kvadratmeter til at indeholde 

23 boliger, fælles- og servicearealer. Næstformand i regions-
rådet Bente Nielsen tog første spadestik sammen med Ejner 

Jacobsen, som har boet på Gårdhaven i syv år. Når han næste 
år flytter ind på det nye Gårdhaven, bliver det første gang i 

hans 76 år lange liv, at han får sin egen lejlighed.

aUH risskov: I bygning 14h skal der etableres et nyt retspsykiatrisk afsnit. 

Psykiatriens hus: Byggeriet af Psykiatriens 
Hus i Silkeborg skrider planmæssigt frem. 

Rejsegildet er planlagt til den 26. maj.

BUc Herning: Der er afsat to millioner kroner til ombygningen fra 
døgnafsnit til børn til dagafsnit for ambulant behandling.

center for spiseforstyrrelser: Her er fuld gang i udvidelsen, 
hvorved seks midlertidige pladser bliver permanentgjort.  
Fremover skal afsnittet desuden rumme alle aldersgrupper,  
og bygningen af et daghospital er desuden godt i gang.

Søndersøparken i Viborg: Her er store ombygninger undervejs. Der er blevet 
lavet større enestuer i den ene ende af bygningen, og det nye havetårn er del-
vist taget i brug, så patienterne nu kan komme ud og trække frisk luft. Haven 

er også under total omlægning og ventes færdig inden sommer.
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

For tredje år i træk inviterer psykiatrien medicinstuderende og sygepleje-
studerende på psykiatrisk sommerskole. At dømme efter tilbagemeldin-
ger fra de tidligere sommerskoler og deltagerantallet, har de psykiatriske 
sommerskoler været en succes, og igen i år byder skolerne på et spæn-
dende program.

De studerende bruger en lille uge af deres sommerferie på at lære 
psykiatrien bedre at kende. De modtager blandt andet undervisning i 
forskellige psykiatriske emner, og møder også patienter, der beretter om 
deres sygdom, og personale, der fortæller om at arbejde på en psykia-
trisk afdeling. 

Formålet med de psykiatriske sommerskoler er at sprede større viden 
om psykiatrien og rekruttere nye medarbejdere. 

Psykiatrisk sommerskole for medicinstuderende:
Tid: 22. – 26. august
Ansøgningsfrist: 1. juni. 
Deltagere: Max 25
Sted: Århus Universitetshospital, Risskov

Psykiatrisk sommerskole for sygeplejestuderende:
Tid: 22. – 25. august
Ansøgningsfrist: 15. juni
Deltagere: Max: 35
Sted: Århus Universitetshospital, Risskov

Få flere oplysninger om sommerskolerne, program, tilmelding m.m. på: 
www.ps.rm.dk

PSykiaTRiSk SOMMERSKOLE 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2011

OBS
Psykiatriens Forskningsdag løber af 
stablen i Risskov for 6. gang torsdag 
d. 17. november. Det er således 
efterhånden en tradition, at forskere 
fra hele regionen præsenterer deres 
projekter og mødes med andre forskere 
på denne dag.

Dagen er for alle faggrupper, og 
tilmelding af foredrag og posters vil 
blive annonceret efter sommerferien. 

1.april fik Region Midtjylland et nyt Center for Kompetenceudvikling.

Centerdannelsen er blevet til som en fusionering af de tidligere:
• Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social og
• Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse.

Med Center for Kompetenceudvikling har regionen fået en samlet udbyder 
af interne uddannelsesaktiviteter,  
der på sigt skal styrke mulighederne for kompetenceudvikling blandt 
ansatte i regionen.
Kontorchef Bente Gjørup er leder af Center for Kompetenceudvikling.

nyt Center 
for Kompetenceudvikling
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De fire voksensociale tilbud for borgere med udviklingshæm-
ning og problemskabende adfærd Granbakken, Nørholm Kol-
legiet, Elbæk Højskole og Mosetoft arbejder meget aktivt på 
planer om at fusionere, så de fra den 1. januar 2012 bliver en 
fælles organisation med fire afdelinger. 

Regionsrådet træffer den endelige afgørelse om de fire 
tilbuds fremtidige organisering på sit møde den 25. maj 
2011, og sideløbende med den ledelsesmæssige og politiske 
behandling af indstillingen arbejdes der med forberedelse af 
den videre fusionsproces, herunder procesplaner med videre. 

Tilsammen er tilbuddene normeret til 132 døgnpladser, 100 
dagpladser og har 372 medarbejdere. 

de 4 HaR gang i FuSiOnS-
PROCeSSen

En status på opdatering af telefonsystemet viser, at der snart er 2000 aktive 
numre på Midt-telefoni. 

Senest har AUH Risskov taget hul på rejsen mod Midt-telefoni, i det  
Serviceafdelingen, Museum og Køkken gik på Midt-telefoni den 1. april.

De kliniske afdelinger i Risskov og BUC Risskov går først over til Midt-telefoni 
den 1. september.

Mens BUC’s afdelinger i Viborg og Herning allerede er overgået til Midt-tele-
foni, ligesom Psykiatrien i Randers (inkl. Rønde), Psykiatrien i Silkeborg (inkl. 
Kjellerup), Psykiatrien i Skive samt over 20 sociale enheder.

SnaRT 2000 akTive 
P&S-numRe i midT-TeleFOni
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Psykiatrien i Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed 
Aarhus Universitet inviterer igen i år til konference om forskning 
i psykiatrisk sygepleje. En tilsvarende konference sidste år var en 
stor succes.

Konferencens titel er: 
Forskning og klinik – deres indbyrdes påvirkning” 
På programmet er syv mundtlige oplæg. Fem oplæg om igangvæ-
rende eller afsluttede forskningsarbejder og to oplæg om kliniske 
retningslinjer og forskningens betydning i klinisk praksis. Dagen 
afsluttes med en debat, hvor der fra salen kan diskuteres spørgsmål 
med de to sidste oplægsholdere med professor, dr.med. Per Vester-
gaard som ordstyrer.

Formålet med konferencen er at give klinikere og forskere mulighed 
for at mødes og diskutere psykiatrisk sygepleje, at hente inspiration 
og udvide faglige netværk på tværs af regioner og enheder. 
Konferencen henvender sig til alle med interesse for forskning og 
udvikling i psykiatrisk sygepleje. Deltagelse i konferencen er gratis. 

Tid og sted: 13. oktober i Auditoriet, Århus Universitetshospital,  
Risskov.

oBS: Sygeplejersker opfordres til at indsende abstracts til konfe-
rencen med henblik på mundtlig præsentation af egen forskning.

Læs mere om konferencen og om indsendelse af abstracts på:
www.forskningsbiblioteket.dk 

kOnFeRenCe - FORSKNING I PSYKIATRISK SYGEPLEJE  
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Seere af TV MidtVest kunne i årets 
første måneder følge livet på en 
af regionens døgninstitutioner, 

Oustruplund ved Kjellerup. Over ni aftener 
kom seerne tæt på fem unge fra afde-
lingen Lindehuset og deres kamp for at 
lægge misbrug og kriminalitet bag sig.

I dag er kameraet for længst slukket, 
men minderne og oplevelserne lever videre 
i Lindehuset. 

- Det har været et helt igennem positivt 
forløb. De kom her på en yderst respekt-
fuld måde og fik opbygget nogle gode 
relationer til de unge, fortæller pædagog 
Diana Gomaa, der var en af seriens voksne 
hovedpersoner.

- Optagelserne gav en fællesskabsfø-
lelse blandt elever og medarbejdere på 
afdelingen. Det var noget, vi var sammen 
om. Det gav noget til alle, fortæller hun. 

Elever og medarbejdere så udsendelser-
ne sammen, da de blev sendt tidligere i år.

- Det gav en fornyet fællesskabsfølelse 
og en lejlighed til at snakke om tingene 
igen, fortæller Diana Gomaa.

Optagelserne fandt sted hen over efter-
året 2010, hvor journalist Morten Stamm 
Mikkelsen og kamerafører Line Morell 
Holm fra TV MidtVest besøgte afdelingen 

cirka en gang om ugen for at lave optagel-
ser og interviews. 

Mange overvejelser
- Vi gjorde os mange overvejelser, inden vi 
sagde ja til projektet, fortæller afdelingsle-
der Merete Moesgaard, der også optræder 
flere gange i de ni udsendelser.

- Ville de være tro mod elevernes 
historier? Ville de behandle eleverne og 
medarbejderne ordentligt? Og hvad ville 
komme i fokus? Samtidig var vi nervøse 
for, hvordan det ville fremstå udadtil, både 
i forhold til elevernes eget netværk, men 
også i forhold til vores samarbejdspart-
nere, fortæller hun.

- Når vi valgte at sige ja, var det, fordi vi 
fornemmede, at Morten (journalisten, red.) 
var meget oprigtig med at ville fortælle 
de unges historie på en respektfuld måde, 
siger hun.

Samtidig blev det aftalt, at alle med-
virkende på forhånd skulle give deres til-
ladelse til at medvirke. De, som ikke ville 
medvirke, blev holdt uden for kameravink-
len eller klippet ud.

Tilliden bestod sin prøve
Som en del af aftalen med TV MidtVest 

havde medarbejderne lovet at kontakte tv-
holdet, når der opstod episoder af journa-
listisk interesse. Det gjaldt både positive 
og negative episoder.

- Lige før optagelserne skulle begynde, 
havde vi haft otte måneder, hvor alting var 
gået så godt. Vi talte ligefrem om, at vi var 
blevet en lille højskole, fortæller Merete 
Moesgaard.

Derfor ærgrede det hende, at en enkelt-
stående episode med misbrug blandt de 
unge fandt sted i Lindehuset kort efter, at 
optagelserne var begyndt.

- Et øjeblik strejfede det mig, om vi 
ikke bare skulle lade være med at ringe, 
men vi valgte at være tro mod de aftaler, 
vi havde indgået. De havde på alle mulige 
måder behandlet os ordentligt, og vi havde 
opbygget et gensidigt tillidsforhold, for-
tæller Merete Moesgaard.

- Samtidig er det en del af virkelighe-
den, at de unge nogle gange træder ved 
siden af. Derfor nytter det heller ikke at 
fremstille det som om, det er en højskole, 
når det er behandling, vi laver, siger hun.

omverdenens reaktioner
En del af bekymringen, for hvad tv-opta-
gelserne kunne føre med sig, handlede 
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For både unge og ansatte i Lindehuset på Oustruplund var det en udpræget positiv oplevelse at have 
besøg af et kamerahold fra TV MidtVest, der skildrede institutionslivet på både godt og ondt

TV-OPTRæDEN styrkede sammenholdet



27

også om, hvordan omverdenen ville rea-
gere, når de unge fortalte deres historie på 
skærmen. 

- Eleverne har udpræget haft en god 
oplevelse af folks reaktioner, fortæller 
Diana Gomaa.

- De har oplevet at blive genkendt nede 
i byen af folk, som har spurgt interesseret 
til dem, og hvor de har kunnet mærke, at 
folk ønsker dem det bedste, siger hun.

- De eneste negative bemærkninger, vi 
har fået, er fra de unges gamle misbrugs-
miljø, der syntes, at det var noget under-
ligt noget at stå frem med, og én er blevet 
kaldt stikker. Men der har vi oplevet, at de 
unge står sammen og bakker hinanden op, 
fortæller Diana Gomaa.

Vænnede sig til kameraet
Også på pædagogseminaret i Viborg har 
udsendelserne været diskuteret. Det gæl-
der særligt en episode, hvor Diana Gomaa 
græder, da det ser allermest håbløst ud for 
en af de unge. Selv står hun ved, at man 
gerne som professionel må vise følelser.

- Man kan ikke være her, hvis man ikke 
holder af de unge, forklarer Diana Gomaa.

Selv er hun overrasket over, hvor nemt 
hun vænnede sig til at blive filmet, mens 
hun egentlig bare passede sit arbejde.

- I starten var det en udfordring at have 
kamera på, men det blev ret hurtigt glemt, 
at de var der, fortæller Diana Gomaa.

- Det værste var nok uvisheden i star-
ten, da vi ikke rigtigt vidste, hvad det var  
for noget, og hvad det ville ende med. Det 
gav en tryghed, at Morten og Line kom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

herud nogle gange, før optagelserne skulle 
begynde, og at vi kunne dele vores bekym-
ringer med dem. For min eget vedkom-
mende var det den bedste måde at gribe 
tingene an på, siger hun.

•		En	boafdeling	på	døgninstitutionen	Oustruplund

•		Lindehuset	har	otte	fastansatte	medarbejdere	og	fem	løst	tilknyttede	vikarer

•		Afdelingen	er	normeret	til	otte	unge	i	alderen	15/16-23	år

•		De	unge	er	præget	af	sociale	og	følelsesmæssige	problemer

•		Flere	af	de	unge	har	haft	et	misbrug

•	Læs	mere	på	www.oustruplund.rm.dk

AFDELING LINDEHUSET

¨

Se	udsendelserne	fra	TV	MidtVest	–	http://www.tvmidtvest.dk/node/11174 ¨
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Af: Jan Hallin

Foto: Tonny Foghmar¨
Oustruplunds daværende, nu pensionerede, forstander Erling Prang  
havde mange overvejelser, inden han lukkede TV MidtVest indenfor, 
blandt andet fordi en del af konceptet var, at livet i Lindehuset skulle 
vises ucensureret. Efter nærmere eftertanke var han dog ikke i tvivl.

- Vi har ofte fortalt hinanden, at alt, hvad vi laver, skal kunne tåle, at der 
en dag kommer skjult kamera. Så burde vi jo også kunne stå frem, når 
kameraet er synligt, siger Erling Prang.

- Bekymringen gik så på, om vi risikerede at udstille eleverne og dermed 
skade dem. Der spillede det en afgørende rolle, at journalisten mødte os 
med oprigtighed og ærlighed. Jeg har sjældent set et menneske, der kom 
så respektfuldt ind på en døgninstitution og fik det oversat til billedme-
diet. Han fik en god relation til de unge, og alt er fotograferet, som det 
er. Der er ikke nogen situationer, der er blevet indstuderet eller opstillet, 
fortæller Erling Prang.

- De færreste ved, hvor store problemer vores unge tumler med. Det har 
udsendelserne været med til at belyse. Derfor tror jeg, at det har gavnet 
de unge, siger han.

alt skal kunne vises frem

Pædagog Diana Gomaa (tv) 
og afdelingsleder Mette Moes-
gaard har ikke fortrudt, at de 
sagde ja til at optræde i tv.



28 Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2011

Trygfonden støtter aDHD-forskning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk center med 10 mio. kr. 
Personalet i BUc's småbørnsafsnit a bliver en vigtig del af det store projekt.

trænes i at kommunikere 
bedre med deres aDHD-barnForældre

At være forældre til et lille barn med 
diagnosen ADHD kan give store 
udfordringer i dagligdagen. For hvad 

stiller man op, når små episoder udvikler sig 
til større kriser i den lille familie? Kort sagt: 
Hvordan agerer man rigtigt eller optimalt 
overfor et lille barn med ADHD?

Et svar på det spørgsmål er forældretræ-
ning. Indtil nu har der ikke været et tilgæn-
geligt tilbud om forældretræning i dansk 
børnepsykiatri, men det bliver der nu med 
omdrejningspunkt i Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Center (BUC) i Risskov. 

En donation på 10 mio. kroner fra Tryg-
fonden gør, at klinisk psykolog og forsker 
Anne-Mette Lange nu kan være tovholder 
på et storstilet forældretræningsprojekt, 
der skal løbe over de næste fem år. 

De helt små børn med ADHD udgør 
en overset gruppe, fortæller Anne-Mette 
Lange. Børnene rammes på flere områder. 
De kommer lettere i konflikt med omver-
denen, de har dårlige førskolefærdigheder, 

og de løber ind i flere uheld og skader end 
andre børn.

At tingene er sådan, presser familierne 
hårdt, og det er et faktum, at skilsmissera-
ten blandt forældre til børn med ADHD er 
høj. Børnene er i øvrigt stærkt i risikozonen 
for senere at udvikle alkohol- eller stofmis-
brug eller at komme ud i kriminalitet.

afprøvet i England
Projektet med forældretræningsprogram-
mer er afprøvet i England, og her har man 
allerede opnået markante forbedringer. En 
tidlig indsats hjælper med til, at børnene 
bliver bedre til at koncentrere sig, de bliver 
mindre urolige og de har nemmere ved at få 
styr på deres impulser. 

- Med den donation vi nu har fået, kan 
vi afprøve en seriøs metode, som kan få 
stor betydning for de familier, der har små 
børn med ADHD. Det er med til at give hele 
børnepsykiatrien et løft, og vi håber, at det 
munder ud i en standardbehandling, som 

kan tilbydes alle små børn med ADHD, siger 
professor og overlæge ved BUC i Risskov, 
Per Hove Thomsen.

Forældretræningsprogrammet består af 
i alt otte sessioner, hvoraf de to foregår i 
hjemmet. De øvrige seks sessioner foregår 
i klinikken i specielt indrettede familiebe-
handlingsrum. Målet med programmet er at 
give forældrene nogle værktøjer til at kunne 
kommunikere bedre med barnet og håndtere 
barnets adfærdsproblemer bedst muligt. 

200 henviste børn i alderen tre-seks år 
og deres familier bliver over de næste tre 
og et halvt år inkluderet i projektet, der 
foregår som et samarbejde mellem børne-
psykiatrien i Risskov og Glostrup. I Risskov 
vil det faglige personale på Afsnit A, der er 
et alment småbørnsafsnit for børn i alderen 
0-6 år, blive integreret i det store projekt. 

Små børn i førskolealderen med diag-
nosen ADHD har som oftest begrænset 
udbytte af medicinsk behandling. Medicin 
er ikke godkendt til børn under seks år, og 
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internationale retningslinjer siger entydigt, 
at forældretræning altid bør være førstevalg 
til børn under seks år.  

En tidlig indsats har betydning
- En tidlig indsats kan have stor betydning for 
det lille barns trivsel og fremtid. Dette projekt 
er et væsentligt skridt i den rigtige retning 
til at få børn og familier til at fungere bedre, 
siger Anne-Mette Lange. 

Et økonomisk perspektiv med baggrund 
i forældretræningsprogrammet er der også. 
Typisk koster en anbringelse af et barn to 
og en halv mio. kroner. Til sammenligning 
vil behandlingen af et enkelt barn i foræl-
dretræningsprojektet koste ca. 55.000 kr. 

Forældretræningsprojektet i Risskov og 
Glostrup foregår med hjælp fra et engelsk 
forskerteam, som er eksperter både i for-
hold til behandling af små børn med ADHD 
og i forhold til behandlingsstudier af foræl-
dretræningsprogrammer.   

ADHD er en betegnelse for forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. 

Der er tale om en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver problemer med at  

opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

3-5 % af en børneårgang har ADHD.

1-3 % af den voksne befolkning skønnes at have ADHD.

Forældretræningsprogrammer i England har vist en dokumenteret effekt hos små 

børn med ADHD. De børn, der befandt sig i den dårligste gruppe, bevægede sig med 

forældretræning op i den bedste femtedel.

Skilsmisseraten blandt forældre til børn med ADHD er næsten dobbelt så høj som  

i familier med normalt fungerende børn.

ADHD ses hyppigt blandt kriminelle. En norsk undersøgelse viser, at 48 procent af 

indsatte i fængsler havde symptomer på ADHD.

FAKTA OM ADHD (ATTENTION DEFICIT HyPERACTIVITy DISORDER)

¨

Af: Finn Marsbøll

Foto: Tonny Foghmar¨

Klinisk psykolog og forsker Anne-Mette Lange er tovholder på forældretræ-nings-projektet.
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SKIzoFrEnI - ForSTåElSE og BEHanDlIng 
redigeret af Torben Østergaard christensen og gertrud Krarup.
FaDl'S Forlag, 2011, 193 sider.

Bogen henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med skizofreni og samler både den 
teoretiske, empiriske og kliniske viden, der i dag findes om skizofreni. Bidragyderne er derfor valgt enten 
ud fra en stor klinisk eller forskningsmæssig erfaring med sygdommen.

Bogens kapitler omhandler: Mit liv med skizofreni – en personlig beretning, Skizofrenidiagnosen og –
begrebet, ætiologi, epidemiologi og forløb, Neurobiologi, Kognitive forstyrrelser, Komorbiditet, Klinisk 
udredning, Medikamentel behandling, Kognitive behandlingsformer, Almen psykologiske behandlings-
former, Socialpsykiatrisk behandling, Lovgivning samt Organisatoriske forhold.
Fra bogen

Torben Østergaard Christensen er psykolog, ph.d., og Gertrud Krarup er overlæge. De er begge ansat ved 
AUH, Risskov.

MInDFUlnESS
af lone overby Fjorback
PsykiatriFondens Forlag, 2011, 164 sider.

”Mindfulness-meditation er en bevidst måde at skærpe og fastholde opmærksomheden på den øjeblikke-
lige oplevelse. At være til stede i nuet snarere end at hænge fast i ting, som er sket, eller som vi ønsker vil 
ske. Forskning på området viser, at mindfulness-meditation i mange tilfælde reducerer symptomer og har 
positiv effekt på menneskers holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Bogen gennemgår øvelser, der kan hjælpe til at forhindre de negative tanker og følelser i at blive til  
selvforstærkende onde cirkler. En af vejene er bevidst at træne opmærksomheden, nærværet i forhold til 
kroppen og det, man sanser. Og at være mere rummelig over for alle følelser. 

Der følger en cd med bogen med guidede øvelser, indtalt af bogens forfatter.”
Fra bogen

Lone Overby Fjorback er læge, ph.d.-studerende og mindfulnessinstruktør. Hun er ansat ved Forsknings-
klinik for funktionelle lidelser og psykosomatik, AUH. 

OBS
Psykiatrisk Forskningsbibliotek udbyder 

kurser i medicinsk litteratur søgning og  

referencehåndtering i Reference Manager  

og RefWorks. Datoer og tilmelding via 

www.forskningsbiblioteket.dk
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PSyKInFo og PSyKIaTrISK ForSKnIngSBIBlIoTEK 
Er åBEnT For HEnVEnDElSE:
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Onsdag  kl. 12.00-16.00
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Tlf. 77893230 / 77893160
 psykinfo@rm.dk / risskov.fbi@rm.dk
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afdelingsleder på Høskoven

Den vigtigste grund til, projektet blev en  

succes, var et tæt samarbejde på alle niveauer 
¨

¨

Det blev en succeshistorie, selvom det kunne være endt modsat. 
Borgeren flyttede fra et regionalt enkeltmandsprojekt til en  
kommunal lejlighed med støtte, og for personalet var den vel-

lykkede overgang en stor faglig succes. Opskriften på succesen vil Ole 
Overgaard, der er afdelingsleder på Høskoven, gerne dele. 

- Det blev en rigtig god oplevelse både for borgeren, for regionale og 
kommunale medarbejdere og pårørende. Det blev en succes, fordi det  
virkeligt lykkedes at sætte borgeren i centrum og holde fokus på faglig-
hed hele vejen. 

Den vigtigste grund til, projektet blev en succes, var et tæt samarbejde 
på alle niveauer - lige fra fagkonsulenter til det daglige personale og  
stor tydelighed omkring ansvar og aftaler. Det lå fra starten klart, at  
der skulle ske en overdragelse, at der fortsat var samme økonomiske 
ramme, og der var forståelse for, at forløbet kunne tage så lang tid,  
der var behov for.  

- Det endte med at tage et halvt år, hvor der blev lavet en vagtplan med 
en gradvis overgang til nyt personale. Det var desuden afgørende for  
succesen, at vi startede med et fællesmøde for alle involverede – både 
personale, sagsbehandlere og pårørende – hvor vi aftalte vilkår og  
processen. For eksempel tog fagkonsulenten fra CVOS hurtigt initiativ 
til, at kommunen overtog det økonomiske ansvar og købte ydelser hos 
Høskoven i overgangsperioden. Det gav tryghed, tydelighed og opbakning 
hele vejen rundt. Derefter holdt vi fokus på det faglige på en række  
fælles møder.

- Det blev en god proces, hvor det virkelig lykkedes at sætte borgerens 
behov i centrum uden at sætte de allerede opnåede resultater over styr. 
Det forløb er vi alle sammen stolte af. Der er altid ting, der kan gøres 
bedre, men alt i alt en succesoplevelse, slutter Ole Overgaard. 

den gode vej
    Fra enkeltmandsprojekt til egen lejlighed

Ole Overgaard

Af: Didde Marie Degn

Foto: Helene Bagger¨


