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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  
kolleger 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
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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 otte voksenpsykiatriske afdelinger, fordelt over 
hele regionen, dog med tre af de otte afdelinger placeret på Aarhus Universitets- 
hospital, Risskov. Dertil kommer en række specialklinikker og centre. Alle afdelin-
ger rummer flere sengeafsnit, distriktsteams, faglige teams, lokalpsykiatrier m.m. 

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

Socialområdet består af to centre: 
Center for Voksensocial med 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.
Du kan læse tidligere numre af PS-bladet på: www.ps.rm.dk
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FORSIDEN: 
- Hos os har vi en grundlæggende omsorg for hinanden i medarbejder 
gruppen samtidig med en imponerende arbejdsmoral. Det betyder,  
at det er legitimt nogle gange i sit arbejdsliv ikke at kunne præstere  
så meget, som på andre tidspunkter, fortæller Lars Wildenskov,  
forstander på det voksensociale tilbud, Gudenåkollegiet, i Tørring  
i dette nummers tema. Foto: Tonny Foghmar 
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Tema: Forebyggelse af vold og Krydsfelt
Arbejdsmiljøet på din og min arbejdsplads påvirker os 
alle. For at give arbejdsmiljøet et gevaldigt skub i den 
rigtige retning har PSL og HMU valgt, at Psykiatri og 
Social fra 2010-2012 har særligt fokus på to indsats-
områder, nemlig Forebyggelse af vold og Krydsfelt  
mellem ressourcer og forventninger i dagligdagen.  

Temaartikler om Arbejdsmiljø: 
Forebyggelse af vold og Krydsfelt  ..................07-15
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Hele tiden prøver medarbejderne at 
gøre det bedre og udvikle sig i Regi-
onspsykiatrien Horsens. Og nu er 

der gang i endnu et udviklingsprojekt: 
- Vi er meget glade for, at Regionspsykia-

trien Horsens har fået 5,85 mio. kr. i satspul-
jemidler til i løbet af tre år at udvikle "Den 
gode psykiatriske afdeling", siger ledende 
oversygeplejerske Marianne Børre Petersen.

Projekt "Den gode psykiatriske afdeling" 
har som overordnet formål at være med 
til at skabe højere kvalitet i form af gode 
behandlingsalliancer, gode og holdbare 
behandlingsresultater, høj patient- og 
pårørendetilfredshed, mindre tvang og ikke 
mindst højere medarbejdertrivsel.

- Vi lagde billet ind på projektet for at 
give stedet her et løft, forklarer Marianne 
Børre Petersen. 

I projektet skal der fokuseres på kompe-
tenceudvikling af personalet, og projektet 
skal understøtte den specialisering, som 
iværksættes i afsnittene fra 1. januar 2012. 
Projektet har også fokus på patientforløb 
og arbejdsgange, også i forbindelse med 
overgange mellem de forskellige instanser.

I gang med specialisering
Som led i projektet omorganiseres Regions-
psykiatrien Horsens pr. 1. januar 2012 fra at 
have to åbne afsnit og et lukket til tre spe-
cialiserede afsnit, nemlig et affektivt afsnit, 
et intensivt afsnit og et psykoseafsnit. Lige 
nu er man i gang med at drøfte, hvordan 
patienterne skal fordeles.

Og det er kun patienterne, der skal flytte 
efter de nye afsnit. De ansatte bliver i de 

afsnit, de er. Det har man valgt, fordi man 
fra tidligere ved, at kolleger og ledere har 
størst betydning for, hvor de ansatte vil 
være. 

Projektkoordinator Jørgen Jørgensen 
oplever, at det har givet ro, at de ansatte 
ikke også skal skifte arbejdssted, og han 
møder stor interesse for projektet, når han 
er ude blandt personalet, fortæller han.

Formålet med omorganiseringen er at 
blive dygtigere til at have med de forskel-
lige patientgrupper at gøre, forklarer Mari-
anne Børre Petersen.

- Jeg tror også, at arbejdet bliver mere 
spændende, når man får mulighed for at gå 
i dybden med tingene – alt andet lige må 
man blive dygtigere til det, man arbejder 
med, når man ikke skal forholde sig til så 
mange forskellige sygdomsbilleder. Men det 
er ikke alle, der er lige begejstret for udsigten 
til ændringerne. Enkelte mener, at arbejdet 
med den samme diagnosegruppe hver dag 
kan blive for ensformigt, men det er en 
udfordring, som vi glæder os til, siger hun. 

Faglig identitet i centrum
Medarbejderne i hvert af de nye afsnit samt 
ambulatorierne skal sidst på året deltage i 
en temadag, som forberedelse til specialise-
ringen. Her får medarbejderne mulighed for 
at dykke ned i og se, hvad de skal arbejde 
med. De vil få lejlighed til at fokusere på sig 
selv og deres egen faglige identitet samt 
samarbejdet med andre både internt og 
eksternt.

Det er ikke alene de tre sengeafsnit, der 
specialiseres - også ambulatorierne specia-

liseres i løbet af 2012 i en vis udstrækning. 
Hvordan er dog endnu ikke fastlagt.

Håber det kommer patienterne til gavn
Sygeplejerske Lone Riis Østergaard, der 
også er medlem af projektets styregruppe, 
håber, at patienterne kommer til at mærke 
til projektet bl.a. i form af mere motion og 
flere aktiviteter. 

- Det har vi brug for i forhold til f.eks. 
selvdestruktive piger. Det bedste, der kan 
ske, er, at vi kan lave flere aktiviteter aften 
og weekend for patienterne, at der bliver 
mulighed for ekstra hænder, og at der også 
vil være fysioterapeut i aftenvagt, mener 
Lone Riis Østergaard.

Det håb deles af sygeplejerske Jonna 
Johansen, som siger:

- Jeg håber, at projektet giver det kom-
petenceløft, vi er blevet lovet. Vi trænger til 
supervision i forhold til de svært syge bl.a. 
de selvskadende piger. Jeg tror på, at det 
kan blive bedre.

- Men det er afgørende, at mange får et 
løft, som vi oplevede det, da vi arbejdede 
med kognitiv terapi i 2005, tilføjer Lone Riis 
Østergaard. 

- Ja, det gav engagement og et ryk, sup-
plerer Jonna Johansen. 

De to er enige om, at arbejdet med 
kognitiv terapi gav mange redskaber, som 
de kan bruge og bruger i dag. De håber, at 
det nye projekt kan gøre dem bedre til at 
opdage tegnene på, at noget går galt, inden 
det går galt. At det vil gøre dem klogere. 

De skal udvikle den 

Af: Gudrun Haller

Foto: Gregers Kirdorf¨

gode psykiatriske afdeling
Først lagde de alle kræfter i arbejdet med at blive akkrediteret i forhold til Den 
Danske Kvalitetsmodel, så knoklede de med overgang til MidtEPJ, og nu kaster 
Regionspsykiatrien Horsens sig i samlet flok ind i en ny stor opgave: Udviklingen 
af den gode psykiatriske afdeling.
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Sygeplejerskerne Lone Riis  
Østergaard og Jonna Johansen 

håber, at projektet kommer 
patienterne til gavn i form af flere 

aktiviteter og mere motion.

Projektkoordinator Jørgen Jørgensen, ledende over-
læge Inger Brødsgaard (bagest) og sygeplejerskerne 

Lone Riis Østergaard og Jonna Johansen samt 
ledende oversygeplejerske Marianne Børre Petersen 

er sammen med de øvrige omkring 160 ansatte i 
Regionspsykiatrien Horsens i gang med at skabe 

"Den gode psykiatriske afdeling".

•   Regionspsykiatrien Horsens dækker Odder, 
Skanderborg, Hedensted og Horsens Kom-
muner og er organiseret med tre sengeafsnit 
i Horsens og et ambulatorium i hver af de fire 
kommuner. 

•   Der er i alt ca. 160 ansatte fordelt på læger, 
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 
socialpædagoger, socialrådgivere, fysio- og 
ergoterapeuter samt lægesekretærer.

•   Det er højt prioriteret gennem hele projektfor-
løbet at involvere og engagere alle medarbej-
dere i projektet. 

•   Projektet løber til udgangen af 2013 og vil 
af Sundhedsstyrelsen, som administrerer 
satspuljen, undervejs blive målt på, om pro-
jektet fører til mindre tvang, større patient-
tilfredshed, færre genindlæggelser samt bedre 
trivsel og tilfredshed blandt personalet.

•   Regionspsykiatrien Horsens har valgt også at 
måle på en lang række andre parametre.

FAKTA

¨
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I HMU har vi de seneste år læst mange rapporter om syge-
fravær og arbejdsulykker. Og hele tiden har vi spurgt os selv, 
hvordan vi samlet som organisation kunne give arbejdsmil-

jøet et løft, der kunne mærkes rundt på de psykiatriske afde-
linger og på de sociale tilbud. Vi måtte handle, men hvordan? 
Derfor besluttede HMU sidste år at sætte fokus på to centrale 
områder for Psykiatri og Social:

Krydsfelt mellem forventninger og ressourcer i det daglige arbejde

Forebyggelse af vold, herunder konflikthåndtering og nedbrin-
gelse af ulykker i forbindelse med vold eller trusler

Projektet løber til og med 2012 og med disse to indsatsområder, 
har vi valgt to vigtige emner, som vi ved, præger alle medarbej-
deres arbejde i det daglige på den ene eller anden måde. 

Det, der er særligt ved dette projekt, er netop, at vi med de 
to indsatsområder vil signalere, at dette ikke blot er noget, som 
arbejdsmiljørepræsentanten tager sig af. Der er en ledelses-
mæssig forankring omkring projektet i HMU, men det er alles 
ansvar, at vi får rykket os markant på de to indsatsområder i år 
og i det kommende år. 

Vi ved godt, at forebyggelse af vold kan virke mere hånd-
gribeligt at tage fat på som tema på arbejdspladserne, men 
ikke desto mindre er begge indsatsområder vigtige. For det er 
essentielt i en organisation som vores, at vi ikke har berørings-
angst overfor at tale om det krydspres, mange oplever i det 
daglige. Spørgsmål som hvad vi skal levere, hvad der er et godt 
stykke arbejde, og hvad vi er sat i verden for er svære at disku-
tere, men vi skal diskutere dem. 

Det nedsatte rejsehold i arbejdsmiljø, som du også kan læse 
om i dette PS-blads tema om de to fokusområder, har hele 
efteråret været rundt og besøge alle sociale tilbud og psykiatri-
ske afdelinger. Vi ved, at der er kommet rigtigt megen spæn-

dende, ny viden frem på deres rundtur hos jer. Idéen er så nu, at 
den viden skal blive til fælles viden i hele Psykiatri og Social, så 
det, som man f.eks. er lykkedes med på afdeling E2 i Herning/
Holstebro og på Granbakkens afdeling Åbrinken i Allingåbro på 
Djursland kan inspirere andre. På den måde kan vi i fællesskab 
sætte skub i udviklingen og arbejdet med de to fokusområder 
på arbejdsmiljøområdet i Psykiatri og Social.

Visionen i HMU er helt klar for dette projekt: Vi skal se et 
fald i arbejdsulykker som følge af vold og trusler. Derudover skal 
vi se et fald i sygefravær, så vi kan lægge os på samme niveau 
som det somatiske sygehusområde. For vores sygefravær er for 
højt. Får vi det bragt ned, har vi 35 mio. kr. at gøre godt med til 
andre og mere spændende tiltag i vores organisation. I HMU vil 
vi sidst men ikke mindst også gerne se gode resultater i TULE-
målingerne. 

At vi får realiseret disse tre visioner, er vi overbevist om, at 
netop denne arbejdsmiljøindsats er medvirkende til. Vi håber, at 
alle medarbejdere har lyst til at være med til, at det kan lykkes. 

Med venlig hilsen

Leder

Mats Sommer
Næstformand for 
HMU

Gert Pilgaard  
Christensen
Formand for HMU

Bent Lykke Sørensen
Næstformand for HMU
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Arbejdsmiljøet på din og min arbejdsplads 
påvirker os alle. Det er vigtigt for, at vi kan 
udføre vores arbejde tilfredsstillende for os 
selv, vores kollegaer og ikke mindst brugere 
og patienter. Vi skal have det godt og trives, 
når vi træder ind ad døren til jobbet. Og for 
at give arbejdsmiljøet et gevaldigt skub i 
den rigtige retning har PSL og HMU valgt,  
at Psykiatri og Social fra 2010-2012 har 
særligt fokus på to indsatsområder, nemlig 
Forebyggelse af vold og Krydsfelt mellem  
ressourcer og forventninger i dagligdagen. 

Men hvordan arbejder vi med de to  
fokusområder?

PS-bladet har i dette tema stillet skarpt på:
•   Rejseholdet, der har været rundt i hele  

organisationen og samlet inspiration
•   To psykiatriske afdelinger som hver især har  

fundet løsninger, der virker for dem
•   To sociale tilbud som hver især har fundet  

løsninger, der virker for dem

TeMA: Forebyggelse af 
vold og Krydsfelt
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T allene taler deres eget sprog. Psykiatri 
og Social indtager en dyr førsteplads 
blandt arbejdspladserne i Region 

Midtjylland målt på sygefravær. For samlet 
set ligger sygefraværet i vores organisation 
15 pct. over gennemsnittet i Region Midtjyl-
land (opgjort i 2009). 

Målt i kroner svarer det til 35 millioner 

om året. Men det høje sygefravær påvirker 

mere end blot økonomien:

Medarbejdernes mulighed for at løse 

kerneopgaverne i et velfungerende arbejds-

miljø, hvor der er tid til at skabe sig overblik 

og prioritere sine opgaver på en fagligt 

meningsfuld måde, bliver også ramt af de 

sygemeldte kolleger i hverdagen.

Eller sagt med andre ord: Der er meget 

at vinde for Psykiatri og Social ved at ned-

bringe sygefraværet, hvor omstilling og 

forandring er en del af hverdagen for alle 

ansatte.

Giver bolden op
Psykiatri- og socialledelsen fastsatte derfor 

målsætninger om en reduktion på 15 pct. af 

sygefraværet og 20 pct. på fald i ulykkerne 

som følge af vold og trusler. 

Hermed var bolden givet op til Hoved 

MED-udvalget (HMU), der i 2010 iværksatte 

en målrettet indsats for at nedbringe syge-

fravær. Det blev startskuddet til projektet 

Forebyggelse af Vold og Krydsfelt, der løber 

fra 2010 til 2012. 

Som navnet antyder, har projektet fokus 

på forebyggelse af vold og konflikthåndte-

ring og det stående skisma mellem ressour-

cer og (faglige) forventninger.

Et såkaldt rejsehold bestående af fire 

håndplukkede medarbejdere - to fra PS 

administrationen - og to fra Region Midtjyl-

lands afdeling for HR, Organisation, Ledelse 

og Procesoptimering blev herefter udpeget. 

Opgaven for rejseholdet var overordnet at 

klarlægge årsager og sammenhænge mel-

lem de to hovedtemaer og det høje sygefra-

vær i PS-organisationen.

Høster lokale erfaringer
Med på holdet var arbejdsmiljøkoordinator i 

PS Lone Rolving og hendes nærmeste kol-

lega Jette Marie Lund sammen med de to 

konsulenter fra Koncern HR Organisation, 

Ledelse og Procesoptimering, Maria Holst 

og Susanne Hyldborg. 

I løbet af sommeren og efteråret kom 

rejseholdet rundt i hele Psykiatri og Social. 

- Det har været interessant at se og 

opleve, hvor kompleks en hverdag vores 

ledere og medarbejdere i afdelinger og 

tilbud har. Det kalder på respekt, siger 

arbejdsmiljøkonsulent Jette Marie Lund.

Besøgene tog udgangspunkt i en spørge-

guide, men samtalerne, der typisk forløb 

over et par timer kom omkring mange flere 

emner.

- Vores formål var at høre, hvordan det 

stod til og høste lokale erfaringer med hen-

blik på at sprede gode erfaringer til resten 

af organisationen. Vi spurgte også ind til, 

hvilke udfordringer der var aktuelle, uddyber 

Jette Marie Lund.

I flere tilfælde har rejseholdets besøg 

udløst kontante bidrag til lokale projekter 

om forebyggelse af vold og krydsfelt. Det 

skyldes rejseholdets mulighed for hurtigt at 

formulere ansøgninger om midler fra Kon-

cern HR til lokale indsatser. 

Snak om sygefravær
I de seneste år er de lokale ledelser i Psykiatri 

og Social blevet mere aktive og nuancerede 

i deres tænkning omkring sygdom. Som 

eksempel er sygefraværssamtaler noget 

man i vid udstrækning har taget til sig. 

Samtalerne lægger op til overvejelser 

om, hvorvidt en sygemelding skal være på 

fuld tid, eller om en halvtids raskmelding er 
mere relevant. 

- Sygefravær har nogle steder været 

noget, man ikke kunne tale om. Sygdom 

og sygemelding har ligget inde på medar-

bejdernes domæne. Men alene det at tale 

om sygefravær på personalemøder og i det 

lokale LMU kan være med til at bringe det 

ned, forklarer specialkonsulent Susanne 

Hyldborg.

Arbejdsulykker skal reduceres 
I Region Midtjylland har mere end 40 pct. 

af alle arbejdsulykker med efterfølgende 

fravær baggrund i vold og trusler mod med-
arbejderen.

Region Midtjylland har derfor iværksat 

en kampagne, som skal nedbringe antal-

let af arbejdsulykker med baggrund i vold 

eller trusler om vold med 20 pct. inden 

udgangen af 2012, og Psykiatri og Social 

bidrager med projekt Forebyggelse af Vold 

og Krydsfelt.

Som en del af kampagnen blev der i juni 

afholdt en temadag for konflikthåndtering 

for ansatte på socialområdet. Der er udar-

bejdet et skema til registrering af anmeldte 

ulykker, når det drejer sig om vold, trusler 

og traumatiske hændelser, og der arbejdes 

desuden på at lave en fælles database til 

registrering af vold og trusselshændelser.

På vej mod 

Af: Klavs Vedel

Foto: Lars Holm¨

et bedre arbejdsmiljø
Sygefraværet i Psykiatri og Social ligger højere end på andre arbejdspladser i Region Midtjyl-

land. Det er dyrt for organisationen og uholdbart for medarbejderne. Derfor tog psykiatri- og 

socialledelsen fat på opgaven i 2010. Nu er de første resultater begyndt at tikke ind.

TeMA: Forebyggelse af
vold og Krydsfelt
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Med på rejseholdet var Jette Marie Lund og 
Lone Rolving (th) begge arbejdsmiljøkoor-
dinatorer i Psykiatri og Social sammen med 
to specialkonsulenter fra regionens Koncern 
HR, Organisation, Ledelse og Procesoptime-
ring, Maria Holst (tv) og Susanne Hyldborg. 
Susanne Hyldborg var ude på opgave og er 
derfor ikke med på billedet.

•   Inden nytår udkommer en pjece med gode historier og eksempler fra  
rejseholdets tur rundt Psykiatri og Social. 

•   Det samlede resultat af rejseholdet arbejde kan ses på PS intranet.

•   Psykiatri og Social afholder en arbejdsmiljøkonference 21. december i Viborg  
bl.a. med udgangspunkt i rejseholdets erfaringer.

FAKTA

¨

     - Alt sammen for at ensrette og 

strømline de indsamlede data således, at 

de får statistisk anvendelighed og dermed 

også bliver et aktiv for de lokale enheder, 

forklarer de to konsulenter. 

Skemaer og formularer bliver til rådighed 

via PS intranet.

Udvikling giver krydsfelter
Krydsfeltet eller spændingsfeltet mellem 

ressourcer og forventninger - opstår hele 

tiden. Det sker i forbindelse med små og 

store ændringer i den aktuelle dagligdag 

enten af organisatorisk eller faglig karakter. 

- Isoleret set behøver ændringer ikke at 

være noget problem, men når ændringerne 

optræder flere ad gangen, kan det opleves 

som et pres hos den enkelte medarbejder 

og på organisationen som sådan, mener 

specialkonsulent, Susanne Hyldtoft. 

Som eksempel har omstruktureringer i 

stor udstrækning gjort, at man er begyndt 

at tænke mere forretningspræget om de 

enkelte afdelinger og sociale tilbud. Denne 

tænkning er svær for nogle, fordi man ople-

ver, at der skal gås for meget på kompromis 

med kerneopgaven.

- Andre steder oplever man, at det bliver 

sværere at hjælpe borgeren, fordi borgeren 

først kommer i systemet, når vedkom-

mende er meget dårlig og derfor sværere at 

hjælpe, siger arbejdsmiljøkonsulent, Jette 

Marie Lund.

Endelig synes flere, at registrering og 

dokumentation fylder meget i forhold til 

kerneydelsen.
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•   Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital, Risskov er afdelingen  

for depression og angst, 

•   Afdelingen behandler patienter med personlighedsforstyrrelser,  

svært selvskadende adfærd og patienter med bipolare lidelser. 

•   Afdelingen behandler også patienter med angst, OCD og post- 

traumatisk stresssyndrom i ambulant regi

•   Afdelingen har ca. 250 ansatte, 65 sengepladser og årligt ca. 1.500 

patienter i ambulant behandling. 

FAKTA

¨

N 
år en patient overfalder en medarbejder, eller en medarbej-

der stikker sig på en kanyle på Afdeling Q, bliver episoden 

bragt op på det kommende personalemøde. Her får alle 

medarbejdere mulighed for at komme med input til, hvordan de 

mener, de kan undgå lignende problemer i fremtiden. Det fortæller 

daglig sikkerhedsleder på Q1, Hanne Holm, og hendes kollega og 

arbejdsmiljørepræsentant, Mette Andersen. 

Normalt er proceduren på afdelingen sådan, at den eller de 

involverede medarbejdere melder ulykken til sikkerhedslederen og 

arbejdsmiljørepræsentanten. De undersøger herefter, hvordan de 

kan hjælpe de(n) involverede bedst muligt f.eks. ved en uformel 

snak med kollegaerne om episoden, en mindre debriefing med de 

involverede eller psykologtimer. Herefter indberetter de to ansvar-

lige ulykken og udfylder et skema med en forklaring af hændelses-

forløbet, en klarlæggelse af årsagen til ulykken samt deres bud på, 

hvilke forebyggende foranstaltninger, der evt. kan sættes i værk.

Til sidst bliver skemaet drøftet i MED-udvalget, og så burde det 

sidste punktum i den sag være sat. 

Ville længere
- Men for os var det ikke tilfredsstillende bare at stoppe her. Vi 

havde brug for at arbejde videre med den læring, vi opnår i forbin-

delse med arbejdsulykkerne, fortæller oversygeplejerske på Afdeling 

Q, Asger Bjerre og fortsætter: 

- Det er meget væsentligt, at vi sætter fokus på voldsforebyg-

gelse, og at medarbejderne ved, hvordan de skal reagere i en volds-

situation. Det kan man selvfølgelig gøre på mange måder, og vi har 

også allerede konflikthåndteringskurser, temadage, opfølgnings-

kurser m.m., som en del af vores system. Men vi havde behov for 

endnu mere. Derfor skævede jeg til, hvordan man håndterer lignen-

de episoder inden for andre områder, og fandt så frem til modellen 

med at snakke om ulykkerne i fællesskab.  

Flere fordele
Med udgangspunkt i det udfyldte skema over ulykken, analyserer 

medarbejderne det skete og taler om, hvordan de kan undgå en lig-

nende ulykke i fremtiden. Det kan være, at løsningen blot er, at der 

bliver talt om episoden til personalemødet, og at medarbejderne 

hermed ved, hvordan de skal reagere i en lignende situation i frem-

tiden. Men det kan også være, at der skal deciderede ændringer til. 

F.eks. har det været nødvendigt at indføre et vurderingsredskab til 

de udadreagerende patienter og at sætte snor i alarmerne, så med-

arbejderne ikke risikerer at tabe dem. 

Fordelene ved at tale om arbejdsulykkerne på personalemøderne 

er mange, mener de alle.

- Først og fremmest har vi sat fokus på voldsforebyggelse. Vi 

har højnet vores faglighed, idet vi for hver episode bliver klogere på, 

hvordan vi bedst muligt tackler nogle potentielle farlige situationer 

i fremtiden. Vi har også fået åbnet op for en god dialog, hvor alle 

medarbejdere kan komme med deres bud på, hvordan vi mindsker 

mængden af voldsepisoder, mener Asger Bjerre

Det hjælper at tale om arbejdsulykker     

Højere faglighed, god dialog og bedre voldsforebyggelse. Dette er blot nogle af de mange fordele, 
som en ekstra indsats i forbindelse med arbejdsulykker, har givet medarbejderne på Afdeling Q på 
Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Daglig sikkerheds-
leder på Q1 i  

Risskov, Hanne 
Holm (tv), og 

hendes kollega og 
arbejdsmiljø- 

repræsentant,  
Mette Andersen 
(th.), ser mange 

fordele ved at  
drøfte de skete 
arbejdsulykker  
i fællesskab på  

personale-
møderne. 

Af: Signe Budde Opstrup

Foto: Tonny Foghmar¨

TeMA: Forebyggelse af
vold og Krydsfelt
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Tilbage i 2009 befandt medarbejderne sig i et krydspres mellem 
krav til opgaveløsningen på den ene side og tid og ressourcer 
på den anden. 

- For at lette det psykiske pres begyndte vi at kigge på arbejds-
miljøet og på, hvordan vi som ledelse kunne tydeliggøre hvilke 
opgaver, der skulle prioriteres, fortæller ledende oversygeplejerske i 
Regionspsykiatrien Vest, Kirsten Mousten Krogh

Og her blev idéen til de røde, gule og grønne dage skabt. Med inspi-
ration fra den tidligere afdeling N i Risskov udviklede medarbejdere i 
den tidligere Regionspsykiatri i Herning en model, hvor man på forhånd 
har prioriteret arbejdsopgaverne efter, hvor vigtige de er. På røde dage 
er det kun de vigtigste opgaver, som skal løses. På gule dage er der lidt 
flere opgaver, man kan tage fat i og på grønne dage, har medarbejderne 
mulighed for at gå i dybden med opgaverne. I den tidligere Regionspsy-
kiatri i Holstebro udviklede man samtidig sin egen udgave af redskabet. 

Da Regionspsykiatrien Herning i maj 2010 blev lagt sammen med 
Regionspsykiatrien Holstebro, havde begge afdelinger hver deres 
måde at prioritere dagens opgaver på. For at skabe det bedst mulige 
redskab for begge afdelinger blev de to metoder smeltet sammen 
til én metode, som blev vurderet i LMU og herefter sat i værk på alle 
sengeafsnit i den nye Regionspsykiatrien Vest.  

Hver dag sin farve
Når den ansvarshavende sygeplejerske møder ind om morgenen, 
vurderer hun i samarbejde med sine kollegaer, hvor mange ressour-
cer afsnittet har at gøre med på dagen. Ressourcerne er det antal 

medarbejdere, der er på arbejde sammenholdt med dagens aktuelle 
pleje- og behandlingsopgaver, nødvendige konferencer, udviklings-, 
administrative- og ledelsesopgaver. 

Med disse betragtninger i baghovedet vurderer den ansvarsha-
vende sygeplejerske, om dagen vil blive rød, gul eller grøn, og hvilke 
opgaver der skal på dagens vagtplan.

- De opgaver, som ligger på de røde dage er vores kerneopgaver 
f.eks. at give intensiv pleje og behandling til patienterne, måltider, 
opgaver i forhold til sikkerhed, udgang mv. På gule dage kan vi f.eks. 
sætte fokus på samarbejde med pårørende og vores udredningsar-
bejde. På de gule dage har vi mere tid til at gå til diverse konferencer 
og tid til at dyrke vores mestringsarbejde, forklarer tillidsrepræsen-
tant og sygeplejerske på E2, Jette Rosenberg.

På de grønne dag er der dog mere frit slag:
- På de grønne dage er der både tid til at fordybe sig ved den 

enkelte patient og til at mødes i de forskellige udviklingsgrupper, 

I knap to år har medarbejderne i Regionspsykiatrien Vest arbejdet med prioriterede dage. Rød, gul 
eller grøn er de farver, som kendetegner dagene, og som bestemmer hvilke opgaver, medarbejderne 
skal prioritere den gældende dag. 

Den store fordel ved at prioritere dagene som røde, gule eller grønne 
er, at medarbejderne ikke selv skal bruge en masse tid på at prioritere 

dagens opgaver, mener tillidsrepræsentant og sygeplejerske på E2, 
Jette Rosenberg (tv.) og sygeplejerske på E2, Anette Bækbo (th.). 

Der arbejder 340 medarbejdere i Regionspsykiatrien Vest. 

I alt er der 83 sengepladser. 

De indlagte patienter lider primært af alvorlige psykoser,  
depression og manier.

FAKTA

¨

Fortsættes >

Røde, gule og 
grønne dage   

Af: Signe Budde Opstrup

Foto: Birgitte Rødkær  ¨
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som vi er en del af. Det er dage, hvor vi har 
alle de ressourcer, som vi har brug for. Vi kan 
sagtens have en grøn dag, som er rigtig travl, 
fordi vi så netop har tid til at beskæftige os 
med alt det, vi ønsker, siger sygeplejerske på 
E2, Anette Bækbo.

Praktisk værktøj i travl hverdag
Fordelen ved at inddele dagene i røde, gule 
og grønne er først og fremmest, at medarbej-
derne ikke selv skal bruge energi på at vurdere 
hvilke opgaver, de skal prioritere på dagen. 
Det bliver på den måde langt mere konkret 
for den enkelte medarbejder, hvad personale-
gruppen skal nå den pågældende dag. 

- Det pres, som er forbundet med at 
vælge nogle opgaver fra, er derfor mindre. 
Og fordi vi ved, hvad vi skal nå, slår vi ikke os 
selv oven i hovedet med det, vi ikke nåede, 
siger Jette Rosenberg. 

Anette Bækbo tilføjer: 
 - En anden fordel ved metoden er, at hvis 

et sengeafsnit har en rød dag og et andet 
sengeafsnit en grøn, hjælper vi hinanden. På 
samme måde hjælper ergo- og fysioterapeu-
terne på røde dage, hvis de har mulighed for 
det. Det giver et godt tværfagligt samarbej-
de samtidig med, at vi lærer hinanden bedre 
at kende på tværs af afsnit og fagligheder.

Der er dog også udfordringer ved meto-
den. For på de røde dage kan medarbejderne 
risikere at sætte for meget fokus på det, 
man har fået at vide, at man skal vælge fra 
på dagen. Det kan også være hårdt for med-
arbejderne, hvis de har for mange røde dage i 
træk. For så er der ikke så meget tid til at gå 
i dybden med opgaverne. 

- Udfordringen er derfor, at vi skal kunne 
forlige os med, at vi ikke når alt det, vi gerne 
vil på en rød dag. Vi vil jo gerne give den 
mest optimale behandling hele tiden, så 
hvis bare alle dage var grønne, ville det være 
dejligt. Realiteten er, at det er meget blan-
det, hvilken farve dagene har på de enkelte 
afsnit. Det kommer lidt i bølger, forklarer de 
to sygeplejersker. 

Oversygeplejerske Kirsten Mousten Krogh 
er enig og understreger, at til trods for udfor-
dringerne, så har både ledere og medarbej-
dere givet udtryk for, at de synes godt om 
metoden.       
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TeMA: Forebyggelse af
vold og Krydsfelt



Spørger man, hvad der er nøglen til at mestre både voldsforebyggelse og krydspres på det voksenso-
ciale tilbud, Gudenåkollegiet, i Tørring, er svaret helt enkelt: kulturen. Men hvad vil det egentlig sige?  

Det er kulturen, der gør forskellen

Det er okay at være doven nogle gange. Det er ikke sejt at 
sende mails udenfor almindelig arbejdstid. Man skal komme 
weekenden i hu og gå tidligere hjem om fredagen.

Du læste rigtigt! Sådan er kulturen på det voksensociale, autis-
metilbud Gudenåkollegiet i Tørring. Betyder det så, at medarbej-
derne laller rundt, og der ikke bliver arbejdet? Nej, tværtimod, hvis 
man spørger den kulturbærende leder på stedet, Lars Wildenskov.

- Hos os har vi en grundlæggende omsorg for hinanden i med-
arbejdergruppen samtidig med en imponerende arbejdsmoral. Det 
betyder, at det er legitimt nogle gange i sit arbejdsliv ikke at kunne 
præstere så meget, som på andre tidspunkter. Som leder tænker jeg 
over signalværdien i.f.t. hvornår jeg sender mails ud, og der skal være 
en god grund til at gøre det udenfor almindelig arbejdstid. Min tanke 
er også, at kan man som leder gå lidt tidligere om fredagen og kom-
me hjem til sin familie, så kan det være en god prioritering. Det er 
alligevel ikke fredag eftermiddag, man er mest produktiv, så hellere 
give den en skalle en anden dag, mener forstander Lars Wildenskov. 

Omsorgen for hinanden blandt medarbejderne giver sig blandt 
andet udslag i, at medarbejderne giver ledelsen en ”tidlig advarsel”, 
hvis de ser en kollega hænge med næbbet. Så bliver der tager hånd 
om den pågældende medarbejder med det samme. Det kan f.eks. 
være, at medarbejderen får samtaler med sin leder, at opgaver 
bliver omfordelt - eller i særlige tilfælde, at man tilbydes en til tre 
afklarende psykologtimer. 

Den tidlige indsats betyder, at langt de fleste sygemeldinger 
helt kan undgås på Gudenåkollegiet. Omsorgskulturen giver også 
pote, idet sygefraværet ligger på ca. tre pct. 

Læring og medindflydelse
Med til kulturen på Gudenåkollegiet hører et mantra om uddan-
nelse, uddannelse og atter uddannelse af medarbejdergruppen. 

- Men uddannelse og efteruddannelse bliver først rigtig godt, 
når det kommer ud i organisationen og bliver implementeret. Det er 
vi meget opmærksomme på. I stedet for at smide kroner efter kur-
ser her og der, har vi f.eks. brugt ressourcer på at uddanne hele per-
sonalegruppen i den systemiske tilgang. Det giver muligheder for at 
have et fælles sprog og et afsæt for faglige diskussioner, hvor alle 
har ansvar for, at vi bruger teorien i vores praktiske hverdag, fortæl-
ler stedfortræder og leder af dagbeskæftigelsen, Karen Krusborg.  

Udover at prioritere høj faglighed, er medinddragelse og delege-
ring også en vigtig del af Gudenåkollegiets kultur. 

- Og når jeg siger delegering, så mener jeg det helhjertet. Det er 
ikke noget med, at jeg så alligevel kigger medarbejderne over skulde-
ren hele tiden. Signalet er klart, at når nogle medarbejdere har fået 
bolden, så forventer jeg, at de løber med den og viser resultater.

På det seneste er vi blevet mere skarpe på som ledelse at 
beskrive rammen således, at opgaven er klar og forståelig. Det 
betyder, at vi kan give slip og i højere grad fungere som konsulent 
og coach på projektet. Erfaringen er, at medarbejderne får ejerskab 
og engagement til at løse udviklingsopgaverne, og at det efterføl-
gende letter implementeringsprocessen. Det giver arbejdsglæde, 
siger forstander Lars Wildenskov.

Et andet aspekt af Gudenåkollegiets kultur handler om forstan-
derens andel i det. Han er garanten for, at alle medarbejdere bliver 
taget alvorligt og respekteret, mener Karen Krusborg.

- Lars er bevidst om at være så nærværende som muligt i det 
daglige. Og derudover gør han meget ud af at signalere, at det er 
vigtigt for os at have sikker, forsvarlig kørsel. Det betyder, at han 
nogle gange trækker i håndbremsen og siger, at vi lige skal klappe 
hesten i forhold til f.eks. at starte endnu et nyt projekt op. Vores 
daglige tempo er højt, men der skulle nødigt være nogle, som bliver 
syge pga. stress, mener stedfortræder og leder af dagbeskæftigel-
sen, Karen Krusborg.

Kulturen forebygger vold
Tilbage til omsorgskulturen. En del af kulturen går ud på, at med-
arbejderne løser et problem som én samlet enhed. Man deler det, 
som er svært, og man hverken kan eller skal løse tingene selv. 

- Vi siger, at det ikke er dig som medarbejder, der er noget i 
vejen med, du er en del af et hold, og vi løser i flok – også når det 
er svært. Vi understreger også, at det er vigtigt at huske, at det er 
borgeren, der er handicappet, forklarer de begge. 

Begge mener de, at deres kultur er voldsforebyggende i sig selv. 
- Vi har stort fokus på kommunikation f.eks. har vi senest 

udviklet et selvforståelseskursus for borgerne. Vi har næsten ingen 
voldsepisoder eller magtanvendelser på trods af, at vi har med en 
beboergruppe at gøre, som hvis de bliver frustrerede eller pressede 
potentielt set kan blive voldelige, true med selvmord, have selvska-
dende adfærd og være verbalt perfide. Men det sker sjældent, og 
der er ingen tvivl om, at det er vores kultur og høje faglighed, vi kan 
takke for det, forklarer forstander Lars Wildenskov. 

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Tonny Foghmar¨
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Gudenåkollegiet er et voksensocialt tilbud i Tørring

Der er ca 45 ansatte og pt. 38 døgnpladser og ca. 35 dagpladser.

Beboerne har alle en Autisme Spektrum Forstyrrelse f.eks. 
Aspergers Syndrom

FAKTA

¨

- Vi siger, at det ikke er dig som medarbejder, der er noget i vejen med, 
du er en del af et hold, og vi løser i flok – også når det er svært. Vi 
understreger også, at det er vigtigt at huske, at det er borgeren, der er 
handicappet, fortæller forstander på Gudenåkollegiet, Lars Wildenskov 
og stedfortræder og leder af dagbeskæftigelsen, Karen Krusborg.
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Åbrinken er en afdeling under det voksensociale tilbud Granbakken på Djursland

Der er 21 fastansatte og 8 beboere.

Beboerne er unge, voksne udviklingshæmmede med psykosociale og psykiatriske  
vanskeligheder og problemskabende adfærd. Nogle har dom til anbringelse

FAKTA

¨

TeMA: Forebyggelse af
vold og Krydsfelt
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D en var helt gal sidste år på Åbrinken. 
Seks ud af 25 medarbejdere var 
langtidssygemeldte. Sygefraværstal-

let viste 13,5 pct. En helt uholdbar situation 
for afdelingsleder Frank Nielsen og for den 
voksensociale afdeling som helhed. 

- Vi oplevede, at der flyttede nye bebo-
ere ind med helt nye problematikker, som 
krævede noget fuldstændigt anderledes 
af personalet, end vi var vant til. Det tog 
hårdt på alle, og der opstod faglig split-
telse i personalegruppen omkring, hvor-
dan beboerne skulle tackles pædagogisk, 
husker afdelingsleder Frank Nielsen, som 
blev afdelingsleder på stedet i begyndel-
sen af 2007. 

Fælles fagligt udgangspunkt
Men et ni dages kursus i Krap-pædagogik 
fra efteråret 2010 til foråret 2011 skulle vise 
sig at være hovedårsagen til, at bøtten i 
dag er vendt. Kurset var for alle ansatte  
på Granbakken i Paderup og Allingåbro,  
og ikke noget, som blot Åbrinken deltog i. 

- Nogle af medarbejderne mente i 
begyndelsen, at Krap-pædagogikken 
handlede om laissez faire og ’hvad synes 
du selv’-metoder, men de er kommet på 
andre tanker i dag. Pædagogikken giver 
os et fælles, fagligt sprog og en fælles 
tankegang at tale ud fra. Det er lige  
præcis det, som vi har brug for ift. at 
løfte opgaven med vores målgruppe,  
forklarer arbejdsmiljørepræsentant,  
Steffen Andersen.  

Afdelingsleder, Frank Nielsen, tilføjer:
- Som medarbejdere lærte vi, at når 

vi ændrer vores pædagogik og måden at 
håndtere beboerne på, så ændrer beboerne 
sig også. Og dét til det positive. For når vi 
peger på beboerne, så peger de tre af fing-
rene tilbage på os selv. For det er i høj grad 
os som medarbejdere, der skal ændre os for 
at skabe udvikling hos beboerne.

Før Krap-kurset havde medarbejderne en 
konfronterende linje overfor beboerne, som 
gjorde dem meget frustrerede. Det betød 
f.eks., at en stak af, blev væk og begik 
tyveri. En lejlighed blev smadret, og flere 
medarbejdere blev truet med kniv og en 
brandslukker. Med den nye Krap-pædagogik 
blev der udarbejdet nye handleplaner for 
beboerne. Det førte til, at personalet ikke 
oplevede trusler, ingen beboere stak af og 
et markant fald i magtanvendelser.

Klare udmeldinger 
Men det er ikke blot det fælles, pædagogi-
ske ståsted, der har fået sygefraværspro-
centen så markant i bund. Afdelingslederen, 
arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræ-
sentanten fandt også ud af, at der var brug 
for nogle helt klare retningslinjer for, hvad 
ledelsen forventede af medarbejderne, der 
var på vagt – især i forhold til, hvis man en 
dag var underbemandet i vagtplanen. 

- Vi har brugt ABC-modellen, som er en 
forventningsafstemning omkring bemanding 
og opgaveløsning ift., hvor mange der er på 
arbejde. Plan A er fuld dækning, Plan B går 

man fra fem til fire personaler, Plan C fra 
fem til tre personaler. Nu er fokus fjernet fra 
det, man ikke når, til det man når. Nu når 
medarbejderne ofte lidt ekstra, end det pla-
nen kræver, og så er det en succes, forklarer 
arbejdsmiljørepræsentant, Steffen Andersen. 

Åbrinken har ligeledes udarbejdet en 
model for vikarer omkring, hvad de kan 
forvente af Åbrinken, og hvad Åbrinken kan 
forvente af dem, når de er på arbejde. 

Ekstra vagter med et smil
I dag har Åbrinken ikke længere langtids-
sygemeldinger på grund af det psykiske 
arbejdsmiljø. Nu er medarbejderne nærmest 
kede af, at de er syge, fordi de rigtig gerne 
vil komme på arbejde. 

- Tidligere var der heller ingen vilje til at 
tage en ekstra vagt, men nu melder med-
arbejderne sig frivilligt og vil gerne arbejde 
ekstra, fortæller Frank Nielsen. 

Hvert halve år gør afdelingslederen 
fravær op og afholder ikke sygefraværs-
samtaler, men i stedet omsorgssamtaler, 
hvilket har afdramatiseret sygefraværsom-
rådet meget på Åbrinken. Fraværstallet var 
i oktober 2011 på 2,7 pct. 

- I dag står vi på en helt anden platform 
end for to år siden. Populært sagt, er vi 
gået fra rammer, der strammer, til kasser, 
der passer. Nu handler det om det konti-
nuerlige arbejde. Om hvordan vi bliver ved 
med at have det rart. Vi er ikke i mål, men 
vi er kommet over nogle store barriere, siger 
Frank Nielsen og Steffen Andersen.

Åbrinken er blevet 

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Tonny Foghmar¨
- Når vi peger på beboerne, så peger de tre af fingrene tilba-
ge på os selv. For det er i høj grad os som medarbejdere, der 
skal ændre os for at skabe udvikling hos beboerne, forklarer 
afdelingsleder på Åbrinken, Frank Nielsen (tv) og arbejds-
miljørepræsentant, Steffen Andersen.

et rarere sted at være
                 for alle  
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På halvandet år har den voksensociale afdeling, Åbrinken, på Granbakken på Djursland formået at 
nedbringe sygefraværet fra 13,5 til under 3 pct. Opskriften er efteruddannelse og forventningsaf-
stemning omkring, hvad personalet skal nå, når færre end planlagt er på arbejde.  
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I maj 2011 tog medarbejderne i Regionspsykiatrien  
Vest og BUC Herning, som de første i hele psykiatrien, 
MidtEPJ i brug. Det nye elektroniske patientjournal-
system, der i daglig omtale kaldes MidtEPJ, skal indføres 
på alle de somatiske sygehuse og i psykiatrien i løbet  
af 2011 og første halvdel af 2012. Med ibrugtagning af  
MidtEPJ i Regionspsykiatrien Horsens i september, 
anvendes MidtEPJ nu på tre af psykiatriens afdelinger. 
Og lige om hjørnet står en fjerde for tur.
 
Den 12. december trykkes der på tænd-knappen til  
MidtEPJ i AUH Risskov og på BUC Risskov. Hermed  
tæller man ca. 1.600 MidtEPJ brugere i psykiatrien. 1.600 
brugere der alle sammen har MidtEPJ som et centralt 
arbejdsredskab i hverdagen. 
 
Tidsplan for udrulningen af MidtEPJ på de resterende 
afdelinger i psykiatrien: 

7. maj 2012: 
Regionspsykiatrierne Randers og Silkeborg. 

29. maj 2012: 
Regionspsykiatrien Viborg-Skive samt BUC-Viborg. 

MiDTePJ TOneR FReM 
PÅ SKæRMEN HOS STADIG 
FLERE MEDARBEJDERE I 
PSyKIATRIEN

De sociale døgninstitutioner under Center for Børn, Unge og 
Specialrådgivning fik sidst i september lejlighed til at profilere 
sig over for de danske socialrådgivere. Det skete under 
Socialrådgiverdagene på Hotel Nyborg Strand, hvor Region 
Midtjylland var repræsenteret med en messestand  
på gangarealerne sammen med flere andre aktører på det  
sociale område. 

Socialrådgiverdagene er to faglige temadage, som finder sted 
hvert andet år med Dansk Socialrådgiverforening som arrangør. I 
år deltog der omkring 700 socialrådgivere, hvoraf en del arbejder 
i kommunerne og dermed er købere til døgninstitutionernes 
pladser.

Flot stand
Medarbejdere fra de deltagende institutioner skiftedes til at 
bemande messestanden i løbet af de to dage. Grafisk Service 
i Region Midtjylland havde designet standen, så den fik et 
professionelt udtryk og samtidig fungerede som et godt blikfang. 
Flere af de deltagende institutioner fra Center for Børn, Unge og 
Specialrådgivning bidrog desuden med pjecer og merchandise.

OBS
Hvad er årsagen til ADHD, og hvilke 
behandlingsmuligheder findes der?
Få svaret når Psykinfo og Skanderborg 
Kommunes Biblioteker inviterer til fore-
drag om ADHD hos voksne den 29. nov. 
kl. 19.30 i Kulturhuset Skanderborg, 
Store sal.
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11 kilo røde pølser. Så meget blev sat til livs, da Gårdhaven, som 
er et af Region Midtjyllands tilbud til ældre mennesker med 
psykiske sygdomme, holdte rejsegilde på erstatningsbyggeriet 
på Møgelkjærvej i Viborg. 

Det nye Gårdhaven, der står færdigt i foråret 2012, skal erstatte 
de bygninger fra 1956 på Stokrosevej i Viborg, hvor Gårdhaven 
hører hjemme i dag. Her har beboerne hvert sit værelse, men fæl-
les bad og toilet på gangen. På det nye Gårdhaven vil alle beboere 
få deres egen toværelseslejlighed, ligesom der i indretningen af 
de 2.550 kvm er taget højde for Gårdhavens målgruppe. 

Samtidigt er byggeriet optimalt rent energimæssigt. For når 
det nye Gårdhaven står færdigt, vil det være et 0-energihus, 
og bliver dermed som det første af Region Midtjyllands sociale 
tilbud selvforsynende med energi.

næSTe SKRiDT MOD eT 
nyT gåRDHAVen

Med 99,8 procent af telefoner og numre skiftet, er projekt Midttelefoni næsten i mål på psykiatri- og socialområdet. Hermed er 4.500 enheder  
konverteret til Midt-telefoni. Det er ca. 500 færre bordapparater, end man regnede med som udgangspunkt. Til gengæld er antallet af mobiler steget.

De fleste steder er skiftet forløbet uden de store vanskeligheder, men enkelte steder – bl.a. AUH Risskov - oplever, at bordtelefoner og omstillinger 
af og til fryser og ikke vil tage kald ind. Der bliver dog arbejdet intenst på at løse problemerne, som er 
intensiveret efter numrene fra Aarhus Universitetshospital i Skejby er blevet skiftet. Psykiatri og Social 
deler servere med Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Noget, der også næsten er på plads, er administrationen af regningerne. De enheder, der skiftede 
mobiler før 1. september, får nu kun én samlet mobilregning, og det samme vil de resterende  
enheder få fra 1. januar.

I øjeblikket arbejdes der på at udarbejde udbudsmateriale, så der kan hentes priser hjem på  
udskiftning af care-anlæg, som er de apparater, patienter, brugere og medarbejdere anvender,  
når andre skal alarmeres om, at der er noget galt.

MiDTTeLeFOni i FinPUDSningSFASen

Arbejdet med det sociale områdes nye hjemmesider er kommet rigtigt godt fra start. Henover 
efteråret har der været afholdt en kick-offdag og to webarbejdsdage for webredaktører og 
forstandere, hvor stort set alle tilbud var repræsenteret. Ved redaktionens slutning havde den 
sidste webarbejdsdag endnu ikke fundet sted.
Webarbejdsdagene bygger på den webstrategi, der blev vedtaget af psykiatri- og socialledelsen 
tidligere i år. Kernen i webstrategien er, at alle Region Midtjyllands sociale tilbud får nye hjem-
mesider med ny struktur, nyt udseende og til en vis grad også nyt indhold. Web-arbejdsdagene 
har, udover at være velbesøgte, også været præget af stor entusiasme og skabertrang hos 
de deltagende webredaktører og ledere. Samtidig har webarbejdsdagene dannet grobund for 
videndeling på tværs af tilbuddene. 
Alle hjemmesider på det sociale område skal være online til årsskiftet.

STOR enTUSiASMe OMKRING 
SOCIALE HJEMMESIDER
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med omlægningen er at sikre, at vi kom-
mer i hus med besparelsen og samtidig får 
organisationen tunet til at fastholde vores 
markedsposition på et vigende marked. 

Men når alt dette er sagt om kroner, 
bundlinjer og omorganisering, som er en 
overlevelsesmanøvre, så er psykiatri- og 
socialledelsens håb og vision, at det også 
kan føre en spændende udvikling med sig, 
som i høj grad indebærer, at høj faglighed 
og kvalitet kommer mere i fokus. 

- Først og fremmest skal vi selvfølgelig 
sikre, at vi kan overleve i forhold til, at vi 
alle mærker, at kommunerne som en kro-
kodille i vandet bider sig fast fra bunden 
og vil have mere og overtage flere af vores 
opgaver. Derfor skal vi hele tiden blive mere 
specialiserede og stadig kunne løse netop 
den del af opgaverne på det sociale område, 
som kommunerne ikke selv kan løfte, 
forklarer socialchef og del af psykiatri- og 
socialledelsen, Charlotte Josefsen. 

Hun mener, at vi allerede gør dette i vid 
udstrækning i dag, men at der er brug for, at 
vi samler de 31 sociale tilbud i nogle større 
enheder og på den måde får videreudviklet 
højt, specialiserede tilbud til kommunerne.

- Vi skal løse de fem pct. af opgaverne, 
som kommunerne ikke kan selv. Derfor 
er der brug for, at vi tænker i helt nye og 

anderledes baner, når vi nu og i fremtiden 
skal udvikle det specialiserede socialom-
råde. Derfor skal vi specialisere os endnu 
mere, end tilfældet er i dag – og i større 
fællesskaber. Måden at håndtere en yder-
ligere specialisering på er at omorganisere, 
så vi får større driftsenheder, mener direk-
tør i Psykiatri og Social, Gert Pilgaard. 

Forskning og innovation
En del af den kommende omorganisering 
kommer derfor til at handle om, hvordan 
det sociale område i langt højere grad end i 
dag kan begynde at arbejde evidensbaseret, 
med systematiske metoder, innovation og 
netværk på tværs af tilbuddene. 

- Fagligheden er vores grundsten, og 
det vi i bund og grund skal overleve på. Den 
faglighed skal hele tiden udvikles og kvali-
ficeres. Derfor skal der meget mere til, hvis 
vi fortsat vil være spydspidser på vores felt. 
Vi skal udvikle nye metoder, vi skal forske 
og være evidensbaseret og hele tiden finde 
de mest innovative løsninger til kommu-
nerne, som de har brug for, siger Charlotte 
Josefsen. 

En udløber af dette kan f.eks. blive, at de 
nye, store enheder hver især skal have en 
udviklingschef, som får ansvaret for forsk-
ning, innovation, markedsføring mv.  

En hemmelighed er det ikke. På det 
sociale område er der allerede sparet, 
og vi skal til det igen i 2013 og 2014. 

Hele 44 mio. kr. Denne gang er det 4,5 pct. 
på budgetterne, som vi skal skære. Derfor er 
en omlægning af hele organiseringen af det 
sociale område uundgåelig. Hovedformålet 

Omorganisering på 
det sociale område: 
Mere end 
besparelser
Der skal spares 44 mio. kr. på det sociale område i 2013 og 
2014, ligesom der er behov for at geare organisationen til et 
vigende marked. Psykiatri- og socialledelsen håber dog, at 
omorganiseringen også fører spændende perspektiver med 
sig, så Region Midtjylland på sigt kan blive den største aktør 
på danmarkskortet og få landspolitisk indflydelse. 

Charlotte Josefsen. 

Gert Pilgaard. 

Foto: Region Midtjylland

Foto: Region Midtjylland
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Ruster os til fremtiden
Med de besparelser, der er lagt op til i 
2013 og 2014, bliver det ikke blot pæda-
goger og andre personalegrupper på de 
sociale tilbud, som skal holde for. Denne 
gang skal der også findes besparelser i 
form af nedlæggelsen af CVOS og CBUS 
administrationerne og en reorganisering 
af Psykiatri og Social administrationen. 
Derudover skal der også findes penge ved 
at skære i antallet af chef- og lederstil-
linger både i administrationen i Viborg og 
på tilbuddene. 

- Vi laver denne øvelse nu for at sikre en 
fremtid for det specialiserede socialområde 
i regionalt regi. Vi kunne godt bare skære 
de 4,5 pct. uden at omorganisere, men 
det vil ikke for alvor ruste os til fremtiden. 
Derfor er en omlægning nødvendig og vil 
være til gavn for alle. Omorganiseringen vil 
sikre, at vi står i en stærk position og kan 
fastholde vores attraktive arbejdspladser, 
siger Gert Pilgaard.  

Største spiller på danmarkskortet
Udviklingen i forhold til, hvilke kommuner, 
der benytter vores tilbud taler sit eget, 
tydelige sprog. Tiden er forbi, hvor det blot 
var beliggenhedskommunen eller de nær-
meste kommuner til et tilbud, man havde 

et samarbejde med. I dag er hele Danmark 
og alle landets kommuner blevet kunder. 

- Der skal meget til at sende en borger 
vest for Storebælt, når en kommune skal 
finde en plads til et barn, hvor man typisk 
gerne vil placere barnet i nærområdet. Der-
for skal vi kunne levere en faglighed, kva-
litet, pris og fleksibilitet, som den pågæl-
dende kommune ikke kan få andre steder. 
Vi skal være de bedste, mener socialchefen.

Det indbefatter bl.a., at socialområdet 
skal ændre sig til at være mere forretning 
og mindre forvaltning, hvor fokus i høj grad 
bliver på kunderne - kommunerne. 

- Vi skal gøre os attraktive for kommu-
nerne. Med de nye større enheder, får vi en 
unik mulighed for at gøre os synlige i hele 
landet, siger direktør Gert Pilgaard.

Socialchef Charlotte Josefsen uddyber:
- Med de kommende, nye enheder får 

vi en volumen, som gør, at vi kan få lands-
politisk indflydelse, sætte dagsordener og 
indgå i en debat om, hvad det er, som vir-
ker, fordi vi selv udvikler metoder og driver 
forskning. 

Den 3.-4. november var alle ledere på det sociale område samlet på Hotel Scandic i Silkeborg til et to dages seminar omkring den kommende 
omorganisering af regionens specialiserede socialområde. Psykiatri- og socialledelsen var meget begejstrede for det store engagement og de 

mange inputs, de fik med derfra til den videre proces.  

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Klavs Vedel¨

DeceMbeR:  
Plan for den nye organisation sendes  
i MED-høring

JAnUAR:  
Deadline for høringssvar

FebRUAR:  
Revision af organisationsplan på  
baggrund af høringssvar

MARTS:  
Forretningsområder, ledelsesstruktur 
fastlægges

MARTS:  
Godkendelse af Regionsrådet

APRiL:  
Fusions-MED oprettes

MAJ:  
Bemanding af den nye administration 
finder sted

SOMMeR/eFTeRåR:  
Planlægning af den kommende  
organisation

JAnUAR 2013:  
Den nye organisation træder i kraft  

FAKTA

¨
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Branding-kampagne 
i psykiatrien efterlyser

Skarpe hjerner 
med varme hjerter 
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Psykiatri og Social havde sin egen stand på KBU-dagen bemandet 
med fire læger, der til daglig arbejder i psykiatrien i Region Midtjyl-
land. Her er lægerne Thea Færch og Mahmoud Ashkanian ved at 
besvare spørgsmål fra en medicinstuderende.

Af: Finn Marsbøll

Foto: Klavs Vedel¨

Et bankende rødt hjerte monteret i baghovedet på en ano-
nym stregtegnet m/k er det letgenkendelige vartegn eller 
logo for Psykiatri og Socials målrettede kampagne for 

medicinstuderende.
Psykiatrien i Region Midtjylland er i offensiven og søger ”Skarpe 

hjerner med varme hjerter”. Branding-kampagnen, der har været i 
gang siden sensommeren, er med til at give psykiatrien ekstra energi 
og en lang række medarbejdere er med til at sælge det gode budskab 
om en spændende arbejdsplads og et rigtig godt uddannelsessted.

En arbejdsgruppe fra HR og Uddannelse har i tæt samarbejde 
med nøglepersoner i psykiatrien arbejdet målrettet på at få bud-
skabet og kampagnen bredt ud. 

Målgruppen for hele kampagnen, der skal ses i det lange per-
spektiv, er medicinstuderende og yngre læger. Dem skal der kom-
munikeres i øjenhøjde med, for på lang sigt at skaffe den nødven-
dige, lægelige arbejdskraft til psykiatrien.

Besøg på hjemmebanen
En vigtig del af opstarten til kampagnen har derfor både været et 
besøg på den psykiatriske sommerskole for medicinstuderende  
og en kontakt med de studerende på deres egen hjemmebane -  
universitetet.

Hjemmebanen på universitet lagde i oktober lokaler til et infor-
mationsmøde, hvor medicinstuderende kunne møde uddannede 
læger, der arbejder i psykiatrien, og høre deres erfaringer. 

At interessen for at høre og lære om psykiatrien er markant, 
skinnede tydeligt igennem på KBU-dagen (Klinisk basisuddan-
nelse). En række studerende benyttede lejligheden til at komme i 
dialog med lægerne Thea Færch-Pedersen, Anne Virring Sørensen, 
Mahmoud Ashkanian og Jakob Paludan, der udgjorde den lægelige 
ekspertise på Psykiatri og Socials stand.

Reservelæge Thea Færch
- Det var spændende at komme i dialog med KBU-lægerne. De kom-
mende læger, jeg snakkede med, virkede interesserede og havde 
bl.a. spørgsmål til vores uddannelsesmiljø og til rent praktiske ting i 
forbindelse med det at arbejde i psykiatrien. Jeg synes, det var en god 
dag og håber at møde mange af dem i fremtiden i psykiatrien.

Klinisk overlæge Jakob Paludan
- Jeg mødte medicinstuderende, der fortalte, at de var ærgerlige 
over, at det ikke var lykkedes dem at komme på klinisk ophold i 

børne- og ungdomspsykiatrien. En studerende spurgte, om man 
kunne få kortere ansættelser for at kompensere for dette. Og flere 
spurgte, om de måtte sende uopfordrede ansøgninger.

Klinisk assistent, læge Anne Virring
- Jeg oplevede de studerende som meget søgende og nysgerrige. Det 
var en dag, hvor de havde forladt bøgerne og kunne snuse til deres 
kommende fremtid som læge. De ville gerne høre mere om mulig-
hederne som KBU-læge. Hvad får man lov til, og hvor selvstændigt 
arbejder man som KBU-læge i psykiatrien? Flere udtrykte desuden 
ønske om, at børne- og ungdomspsykiatrien bliver en del af KBU.

Branding-kampagnen har fået sin egen hjemmeside, og under 
www.skarpehjerner.dk vil der fremover være mulighed for at læse 
alt relevant om psykiatrien som en spændende arbejdsplads og et 
rigtig godt uddannelsessted.

Har du input?
Tovholder på kampagnen er udviklingskonsulent Charlotte Halved 
Stensig fra HR og Uddannelse, og har du input eller gode idéer til 
kampagnen, er du meget velkommen til at kontakte hende på  
tlf. 7847 0083 eller mail charlotte.stensig@ps.rm.dk
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Hvordan samarbejder 
region og kommune bedst?

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Tonny Foghmar¨
Et projekt om integrerede forløb for sindslidende i 
Silkeborg skal gøre en forskel for psykiatribrugerne.



Silkeborg er omdrejningspunktet for et 
projekt, der skal styrke sammenhæn-
gen mellem behandlingsindsatsen, 

den sociale indsats og arbejdsmarkedsom-
rådet for sindslidende borgere med byens 
Psykiatriens Hus som ramme. Med andre 
ord, hvordan kan region og kommune sam-
arbejde bedre og smidiggøre sagsgange til 
gavn for de sindslidende silkeborgensere?  

Det spændende projekt er finansieret 
af satspuljemidlerne og er blot ét af flere i 
Region Midtjylland og i Danmark. I Silkeborg 
har man sammensat en bred projektgruppe 
med deltagelse af den kommunale bostøt-
te, det kommunale dagtilbud, jobcentret, 
lokalpsykiatrien og regionspsykiatrien. 

Gruppen er stadig i gang med at define-
re, hvilke borgere der skal være med i pro-
jektet. Indtil videre er feltet indsnævret til, 
at fokus skal være på psykiatriske patienter 
mellem 18 og 40 år.

- Drømmescenariet er selvfølgelig, at vi 
kan få alle med i projektet, siger projektle-
der fra Regionspsykiatrien Silkeborg, Anna-
Louise Sollann Sørensen.

Forarbejde lægger grundstenene
Projektgruppen har været grundige og brugt 
tid på at forberede projektet godt. Bl.a. har 
10 psykiatribrugere og 10 medarbejdere, 
der i det daglige er i kontakt med de psy-
kisk syge, deltaget i en workshop, hvor de 
fortalte om deres oplevelser og erfaringer. 
Der har også været afholdt et seminar for 
50 medarbejdere, hvor deltagerne i grupper 
havde til opgave at præsentere idéer over 
for et brugerpanel, bestående af psykiatri-
brugere, om hvilke tiltag de kunne forestille 
sig ville inddrage brugerne på en god og 
konstruktiv måde. Her blev der bl.a. arbej-
det med et forslag om at lave virtuelle rum 
på nettet for psykiatribrugerne. 

Et andet forslag var at afskaffe venteti-
derne ved hjælp af ændrede arbejdsgange 
og samarbejde mellem kommune og region. 
Som bonus ville en hurtig indsats give psy-
kiatribrugerne bedre mulighed for recovery 
og mindske risiko for tilbagefald.

Der kom også forslag frem om at give 
psykiatribrugerne mulighed for at komme i 
virksomhedspraktik, mentorordning og om 
at bruge de sindslidendes netværk mere, 
end det er tilfældet i dag.

Vil være anderledes
Nu skal projektgruppen arbejde videre med 
de inputs, den har fået gennem workshop 
og seminar og hermed komme frem til 
de konkrete projekter, man i Silkeborg vil 
arbejde videre med. To af projektlederne på 
projektet i Silkeborg, Anna-Louise Sollann 
Sørensen fra Regionspsykiatrien Silkeborg 
og Gitte Kjær Christensen fra Silkeborg 
Kommune, understreger begge vigtigheden 
af, at dette projekt skal lykkes.

- Vi har set lignende projekter rundt 
omkring i landet. Men dette projekt skal 
gøres anderledes end de andre projekter. 
Det skal kunne leve videre efter projektets 
udløb ved hjælp af egenfinansiering, under-
streger Anna-Louise Sollann Sørensen.

Gitte Kjær Christensen fortæller om 
planen for, hvordan man i Silkeborg vil opnå 
succes med projektet allerede under meto-
deudviklingsfasen.

- Det er vigtigt at have en føler ude for 
at fornemme, hvordan det går. Så må vi 
løbende rette til efter de tilbagemeldinger, 
vi får. Det handler om samarbejdsformer og 
arbejdsgange til gavn for psykiatribrugerne, 
understreger hun.

Milepælsplan
Projektet løber frem til udgangen af 2013. 
Herefter skal det være egenfinansieret og 
ikke længere køre via satpuljemidler.

- Mit håb er, at vi kan blive bedre til at 
arbejde sammen om det samme mål med 
hver vores kompetencer, siger Anna-Louise 
Sollann Sørensen.

Det er Gitte Kjær Christensen helt enig i:
- Brugerne skal kunne mærke, at dette 

projekt gør en forskel, siger hun.
Første del af forløbet er metodeudvik-

lingsfasen, som varer indtil april 2012. I 
denne periode bliver rammerne for projektet 
lagt fast og en pilotafprøvning sat i gang. 
Herefter følger halvandet års afprøvning, 
hvor de sindslidende køres igennem projek-
tet, efterfulgt af en opsamling og udredelse 
af projektets resultat.
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Projektgruppen i Silkeborg arbejder på høj-
tryk med at styrke sammenhængen mellem 
behandlingsindsatsen, den sociale indsats 
og arbejdsmarkedsområdet for sindslidende 
inden for rammerne af Psykiatriens Hus i 
Silkeborg.

Projekt Integrerede forløb for Sindslidende er søsat af Servicestyrelsen og  

finansieret af satspuljemidler. Projekterne løber fra 2011 til 2013, og der deltager  

to regioner og seks kommuner på landsplan.

Mål for projekter

Alle projekterne skal skabe smidigere behandlings- og støtteforløb for sinds- 

lidende danskere, og formålet er:

-   At afprøve forskellige metoder og modeller til, hvordan kommuner og  

regioner kan integrere deres indsatser til sindslidende. 

-   At måle effekten af modellerne for at afgøre, hvilke af dem, der skaber  

bedre forløb for den sindslidende borger, og mere effektivt samarbejde i  

det professionelle miljø.

Projekter i Region Midtjylland

Midlerne er givet til et integreret forløb mellem socialpsykiatri og behandlings-

psykiatri. 

•    Silkeborg har fokus på at styrke sammenhængen mellem behandlings- 

indsatsen, den sociale indsats og arbejdsmarkedsområdet inden for  

rammerne af Psykiatriens Hus. 

•    Randers har fokus på at styrke samarbejdet mellem Randers Kommune  

og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Risskov.

•    Holstebro har fokus på at skabe bedre overgange for unge, voksne sinds-

lidende.

INTEGREREDE FORLøB FOR SINDSLIDENDE

¨
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Metoder, der ikke virker, skal ikke 
anvendes. 

Umiddelbart et banalt princip. 
Alligevel var det omdrejningspunktet for 
hele den tænkning, som deltagerne blev 
præsenteret for på Psykiatri og Socials 
inspirationsdag 7. november i Silkeborg. 
Oplægsholder var den anerkendte psykolog 
Bo Hejlskov Elvén, der dagen igennem delte 
ud af sin viden og erfaring omkring brugere 
med problemskabende adfærd. 

De mange teorier og metoder blev 
underbygget med små øvelser og eksem-
pler fra det virkelige liv med et humori-
stisk islæt. Gennem seks timer formå-
ede Bo Hejlskov Elvén på den måde at 
fastholde interessen hos alle de mange 
deltagere.

- Problemskabende adfærd – hvem er 
det egentlig et problem for? spurgte Bo 
Hejlskov Elvén retorisk og besvarede selv 
spørgsmålet.

- Jeg er ikke sikker på, at brugeren oplever 
sin adfærd som et problem. Det handler om, 
at vi som professionelle har et problem, som 
vi ikke ved, hvordan vi skal løse, sagde han.

Tag ansvar og påvirk
Netop dét at fokusere på egne metoder og 
egen adfærd fyldte en stor del af oplægget.

- Ofte hører jeg, at det er tilbuddets eller 
brugerens egen skyld, at behandlingen ikke 

virker. Eller de andre tilbuds skyld, fordi 
de bruger en anden metode. Vores egen 
metode er der i hvert fald ikke noget galt 
med, ironiserede Bo Hejlskov Elvén og gav 
et eksempel.

- En bruger havde tisset i sengen gen-
nem 20 år. På botilbuddet mente man, at 
problemet skulle løses ved at nægte bruge-
ren hans morgensmøg, når han havde tisset 
i sengen. Brugeren fortsatte med at tisse i 
sengen, men så mødte han bare op på dag-
tilbuddet og sagde, at han ikke havde fået 
sin smøg, og så fik han den dér. Personalet 
på tilbuddet mente, at det var dagtilbud-
det, der saboterede deres arbejde, men det 
var jo botilbuddets metode, der ikke vir-
kede, fastslog Bo Hejlskov Elvén.

Psykologen forklarede, at ved selv at fra-
lægge os et ansvar og pålægge andre det, 
så fratager vi os selv muligheden for at løse 
problemet. For den, der tager ansvar, kan 
påvirke. Han opfordrede derfor deltagerne 
på inspirationsdagen til at finde en anden 
metode, hvis den anvendte ikke viser sig at 
virke efter hensigten.

Kunsten at give op
Inspirationsdagen var arrangeret af mag-
tanvendelsesgruppen i Psykiatri og Social. 
Forebyggelse af trusler og vold indgik derfor 
også i Bo Hejlskov Elvéns oplæg.

- Der er vigtigt at kunne give op inden 
for jeres særlige område. På samme måde 
som en bjergbestiger, der hele tiden bedøm-
mer situationen og ikke klatrer videre, hvis 
det er farligt, eksemplificerede Bo Hejlskov 
Elvén.

- Antallet af dødsfald som følge af magt-
anvendelse vidner om, at der har været 
nogle, der ikke gav op, konstaterede han 
tørt.

Psykologen hævdede, at mange af de 
brugere, som deltagerne har med at gøre 
til dagligt, har svært ved at håndtere deres 
følelser. Derfor mente han, at det er vigtigt 
at træde et skridt baglæns, når en bruger 
bliver aggressiv for at undgå magtanven-
delser. 95 pct. af alle magtanvendelser kan 
undgås på den måde, fastslog han. 

- Som professionelle har I et ansvar 
for brugerens adfærd. Mennesker, der kan 
opføre sig ordentlig, gør det. De, som ikke 
opfører sig ordentligt, gør det, fordi de ikke 
kan, fastslog han.

en ny måde 
at tænke på

Tekst og foto: Jan Hallin¨

Inspirationsdag med den anerkendte 
og efterspurgte psykolog Bo Hejlskov 
Elvén gav stof til eftertanke for 150 
deltagere fra de sociale tilbud.

Bo Hejlskov Elvén formåede at fastholde 
interessen hos de 150 deltagere til inspi-
rationsdagen. Temaet var brugere med 
problemskabende adfærd. Men hvem er 
det egentlig, der har et problem, hvis en 
bruger vil noget andet, end det, vi gerne 
vil have ham til? spurgte Bo Hejlskov 
Elvén.

- Problemskabende adfærd 

– hvem er det egentlig et 

problem for?

¨

¨
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Måske har du lagt mærke til den? 
For den postkasserøde taleboble 
med EN AF OS-sloganet pryder 

reklameskilte regionen rundt for at komme 
af med tavshed, tvivl og tabu om psykisk 
sygdom. Men afstigmatiseringskampagnen 
er ikke kun møntet på de tusinder af dan-
skere, som ikke kender noget til psykiatrien. 
Faktisk vil EN AF OS-kampagnen gerne 
inspirere medarbejdere i behandlings- og 
socialpsykiatrien til selv at arbejde med 
afstigmatisering.

- Udover at brande psykiatrien, så er tan-
ken med kampagnen, at vi gerne vil i dialog 
med medarbejderne i psykiatrien. Undersø-
gelser viser nemlig, at patienter og brugere 
oplever stigma fra behandlere, så derfor er 
én af målsætningerne, at kampagnen kan 
være med til at ændre på det, forklarer Helle 
Ibsen, der er projektmedarbejder på EN AF 
OS-kampagnen i Region Midtjylland.   

Medarbejdere skal kigge indad
Helle Ibsen ved godt, at faktummet om, 
at internationale undersøgelser viser, at 
patienter ikke blot oplever stigma fra sam-
fundets side, men også fra behandlings-
systemet, ikke er den mest populære udta-
lelse. Men det er fakta. Måske fordi medar-
bejderne i psykiatrien møder de mennesker, 
som er hårdest ramt. Det kan medføre, at 
man ofte ser diagnosen frem for personen 

bag, og det fører til stigma. Medarbejderne 
i psykiatrien opfordres derfor til at tage fat 
på en refleksion og dialog i forhold til hold-
ninger og adfærd i personalegruppen på den 
enkelte arbejdsplads.

Dialogen kan handle om, hvordan man 
som medarbejder i endnu højere grad 
kan tage udgangspunkt i mennesket bag 
patienten, ressourcerne og håbet om et 
godt liv – og i mindre grad i sygdommen, 
begrænsningerne og kronikerperspektivet.

Sproget til eftersyn
Derfor håber projektmedarbejderen, at den 
storstilede kampagne kan inspirere med-
arbejderne i psykiatrien til læring i forhold 
til mødet mellem patient og behandler. 
Og ikke mindst give et frirum til en snak 
omkring sprogbrug:

- Taler medarbejderne om en person med 
en skizofrenidiagnose eller om en skizofren? 
Der er stor forskel, og der ligger meget iden-
titet i den sprogbrug, som medarbejderne 
vælger at benytte. Det handler også om at få 
en bevidsthed om, hvordan medarbejderne 
taler om deres arbejde og deres patienter 
ude i samfundet. For medarbejderne i psy-
kiatrien er netop nogle af de mennesker, 
som kan gøre en forskel i at være med til at 
bekæmpe stigma, fortæller Helle Ibsen. 

Udover at EN AF OS-kampagnen gerne 
skulle sætte gang i snakken blandt med-

arbejderne i psykiatrien, så vil der i den 
kommende patient- og pårørende tilfreds-
hedsundersøgelse blive stillet spørgsmål 
til, om patienter og pårørende har oplevet 
stigma i kontakten med de psykiatriske 
medarbejdere. 

Kampagne vil i 
dialog med psykiatri-
medarbejdere

Af: Louise Kastrup Scheibel ¨

Afstigmatiseringskampagnen EN 
AF OS er også rettet mod medar-
bejdere, der har med mennesker 
med sindslidelser at gøre. 

Læs mere om afstigmatisering af mennesker med psykisk  sygdom i bogen ”Dømt på  
forhånd” af Merete Nordentoft mfl. udgivet på Psykiatri- 
fondens Forlag

•   EN AF OS-kampagnen er en lands-

dækkende indsats

•   Kampagnen løber frem til 2015

•   Læs mere på www.en-af-os.dk 

•   Kontakt projektmedarbejder Helle 

Ibsen på helle.ibsen@ps.rm.dk, hvis 

din arbejdsplads vil høre mere om 

kampagnen

FAKTA

¨

Vil du vide mere?
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FOREByGGELSES- OG  
TRIVSELS-POLITIK  
FOR PSyKiATRi Og SOciAL 

Forebyggelses- og trivselspolitikken for Psykiatri og Social er 
blevet godkendt efter en høringsfase i foråret 2011 og efter-
følgende behandling i HMU.

Politikken skal ses i sammenhæng med Sygefraværspolitikken, 
som blev udsendt i januar 2011. Forebyggelses- og trivselspolitikken 
omhandler forslag til de opmærksomhedspunkter og tiltag, som 
både organisationen, ledere og medarbejdere skal have fokus på for 
at forebygge langtidsfravær.

Politikken skal ses som et redskab til forbedring af det psykiske 
arbejdsmiljø, og den forpligter alle i Psykiatri og Social til at tage 
ansvar for god trivsel for både den samlede organisation og for den 
enkelte medarbejder.

Forebyggelses- og trivselspolitikken kan ses på PS intranettet/ 
fællessiderne under ’Personale og HR’, ’PS Arbejdsmiljø’.

Efterlys andres erfaringer med problemstillinger, der 
ligner jeres. Eller del ud af egne idéer, erfaringer og frem-
gangsmåder til at nedbringe tvangen. Et nyt netværk på 
www.VIS.dk – forum for videnspredning i sundhedsvæse-
net giver mulighed for at udveksle alle former for viden 
om tvang på tværs af landet. 

Netværket hedder ”erfaringer med nedbringelse af 
tvang” og skal gøre det nemmere at nå det fælles mål 
om tyve procents reduktion af tvangen inden udgangen 
af 2013. 

Hold dig ajour
Som medlem af netværket vil man automatisk modtage 
besked i sin mailboks, når der er nyt indhold. VIS.dk sør-
ger nemlig gennem en ugentlig opdateringsmail for, at 
man automatisk bliver holdt ajour inden for ens faglige 
interesser. Der kræver blot, at man opretter en profil og 
melder sig ind i netværket. Man kan nemt og hurtigt 
oprette en profil fra forsiden af VIS.dk.

Find viden eller hjælp andre
Videnkort er VIS.dk’s koncept for, hvordan man nemt 
kan finde andres viden eller give sin egen viden videre. 
Det kan meget vel være viden i form af småtips, der har 
virket for jer, eller konkrete eksempler på, hvordan I har 
planlagt at indføre nye rutiner. 

Ofte er det mellemregninger og detaljer – også om det, 
der ikke virker - som andre kan bruge til selv at komme 
videre. Det er videnkortets store styrke, at man via et 
kommentarfelt forneden kan komme i dialog med den 
person eller afdeling, der har oprettet kortet.

DeL Din ViDen 
OM TVANG

OBS
Kom til foredrag om humor og 
behandling med oplæg af overlæge 
Ole Helmig, når Gallo Huset og  
Gallo Skolen inviterer til foredrag 
og debat i Gallo Huset i Aarhus  
den 8. dec. kl. 15.30.
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Temadagen finder sted 12. januar 2012 i Gjern og handler om 
mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet -  
set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv. 

Halvdelen af dagen vil være oplæg fra fagpersoner inden for 
retspsykiatrien, statsadvokaturen og Sundhedsstyrelsen. Den 
anden halvdel kan man frit vælge sig på seks forskellige work-
shops, der bl.a. handler om PSP-samarbejde, retspsykiatri, 
Kriminalforsorgens rolle og om, hvordan medarbejderne på et 
socialt tilbud kan hjælpe med at skabe stabilitet i en kaotisk 
hverdag. 

Der er tilmeldingsfrist via www.rm.Plan2Learn.dk senest  
23. december. 

Arbejdet med den nye psykiatriplan er skudt i gang.

Det rådgivende udvalg vedr. psykiatri- og socialområdet har 
den 3. november godkendt forslag til procesplan, og der er 
nedsat en styregruppe, hvor PSL og sundhedsplanlægning 
deltager. Styregruppen skal følge arbejdet med at udstikke 
rammerne for den nye psykiatriplan og har holdt sit første 
møde den 16. november.

I januar og februar 2012 vil der blive holdt cafémøder om den  
nye psykiatriplan. Cafémøderne skal sikre, at brugere, pårørende, 
samarbejdspartnere og fagfolk på området inddrages i processen.

Arbejdet med den nye psykiatriplan vil tage afsæt i en lang række 
regionale og nationale rapporter og anbefalinger på området,  
herunder den nye kvalitetsrapport fra Danske Regioner.

SOciALPSyKiATRien
INVITERER MEDARBEJDERE  
I PS TIL TEMADAG

I GANG MED DEN 
nye PSyKiATRiPLAn

Onsdag den 21. december har HMU inviteret ca. 300 af arbejdsmiljøorganisationernes medlemmer til 
den årlige arbejdsmiljøtemadag. 

På dagen får deltagerne en status på, hvordan arbejdet med HMU’s to indsatsområder for 2010-2012 for-
løber. De to indsatser er; Forebyggelse af vold og krydsfelt mellem ressourcer og forventninger i dagligda-
gen. Dagen vil også byde på foredrag ved de to eksterne konsulenter: Alexander Kjerulf og Hanne Boutrup. 
De vil fortælle om, hvordan medarbejderne kan skabe mere arbejdsglæde i deres hverdag og komme med 
eksempler på konkrete, enkle redskaber, personalet kan bruge for at skabe en sjovere hverdag. 

Via en café-runde får deltagerne mulighed for at høre om, hvordan medarbejderne i Psykiatri og Social  
arbejder med de indsatsområder; voldsforebyggelse og krydsfelt netop i deres hverdag på de psykiatri-
ske afdelinger og de sociale tilbud.

TeMADAg I ARBEJDSMILJØETS TEGN

Den 12. januar afslutter Udvalg vedrørende etiske dilemmaer i  
psykiatrien og det specialiserede socialområde sit virke med en 
høring om etiske dilemmaer.

Udvalget er et midlertidigt udvalg, der har funktionsperiode fra  
1. marts 2011 til 31. december 2011. 

Hensigten med udvalgets arbejde er at skabe synlighed om de 
dilemmaer og hensyn, der er hverdag inden for psykiatrien og det 
specialiserede socialområde, og udvalget har undervejs beskæftiget 
sig med emnerne:

• Tvang og magtanvendelse
• Tavshedspligt og samarbejdet med de pårørende
• Beskyttelse af omverden og behandling af patienten
• Økonomi contra valg af indsats
• Patientens/borgerens ønsker og behov contra den pårørendes behov.

Høringen skal opfylde et andet af udvalgets opgaver, nemlig at 
skabe debat og opmærksomhed om dilemmaerne fremover.

Høringen er for inviterede deltagere og finder sted i Marselisborg 
Centret i Aarhus.

HØRING OM eTiSKe DiLeMMAeR
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Færre personalemøder og indførelse af MinTid. Det er blot to elementer, som har hjulpet 
det voksensociale tilbud, Nørholm Kollegiet i Herning med at udnytte ressourcerne bedre.  
En proces, der virkede så godt, at tilbuddet undgik fyringer trods besparelseskrav.  

at sætte 
spørgsmålstegnDet nytter  

Plejer er godt og grundigt afskaffet på 
Nørholm Kollegiet. I foråret 2011 blev 
det sociale tilbud, der har voksne 

udviklingshæmmede med problemskaben-
de adfærd og psykiatrisk overbygning som 
målgruppe, stillet overfor en række bespa-
relseskrav. Siden har intet været helligt.

Alt er blevet kastet op i luften for at 
effektivisere og udnytte ressourcer bedre. 
Formen på botræningsdage er lavet om, 
antallet af afdelingsmøder skåret ned, og 
indkøbene foregår nu online i stedet for, at 
en medarbejder tager på tilbudsjagt i Bilka.

- Alt har været i spil. Der var ikke noget, 
som ikke blev vendt, forklarer afdelingsle-
der på Nørholm Kollegiet, Marianne Brandt.

Sammen med sine kollegaer Jasper Nielsen 
og Christina Ramsbøll samt fagkonsulent 
Hanne Albinus fra Center for Voksensocial sad 
hun i en arbejdsgruppe, der så grundigt på 
arbejdstidstilrettelæggelse for at finde bespa-
relser ved at arbejde på en ny måde.

- Vi har hele tiden skulle afveje fordele 
og ulemper ved vores idéer, forklarer Jasper 
Nielsen, og bliver suppleret af uddannelses-
konsulent, Christina Ramsbøll.

- Og hele tiden med personalet for øje. 
Så ændringerne ikke gør, at de mister lysten 
til at være her.

Fra fire til to møder
Gruppen tog udgangspunkt i en tidligere 
arbejdsgruppes undersøgelse af mødestruk-
turerne på tilbuddet. Her var en gruppe, 
som primært bestod af medarbejdere, kom-
met med et oplæg, der halverede mødeak-
tiviteten til to afdelingsmøder om måneden 
mod de fire, de var vant til. Ét møde til 
beboerkonference og ét personalemøde. 
Den struktur blev vedtaget af ledelsen, 
men krævede samtidigt, at medarbejdernes 
arbejdsplaner blev rettet til for at dække de 
nye møder.

- Før holdt alle afdelinger møder på 
samme tid. Altid om onsdagen. Og det blev 
dækket af vikarer. Nu holder afdelingerne 
møder på skift. Det frigør rigtigt mange 
timer, fortæller Christina Ramsbøll. 

Skiftet betyder, at Nørholm Kollegiet 
har skåret kraftigt i vikarforbruget, og i dag 
dækker alle timer i grundplanen med fast 
personale.

- Nu har dagbeskæftigelsen åbent, når 
personalet holder møder, så beboerne kan 
være der, supplerer Jasper Nielsen, der er 
leder af dagbeskæftigelsen. 

Den afdeling er lidt anderledes end de 
øvrige, for her holder personalet stadig møde 
hver uge. Til gengæld ligger møderne uden-

for dagbeskæftigelsens åbningstid fra kl. 
6.30-8.00 og fra kl. 15.30-17.00. Men også 
mødeledelsen er blevet anderledes. 

- Når man skærer i møderne, er man nødt 
til at styre dem mere for at optimere og 
holde fokus på det, som rører sig. Medarbej-
derne giver udtryk for, at det er mere effek-
tivt, siger afdelingsleder, Marianne Brandt. 

Den ændrede mødefrekvens kræver dog 
også en anden indsats fra medarbejdernes 
side, fordi nogle beslutninger ikke kan vente 
til næste møde.

- Det giver medarbejderne et større 
ansvar. For de skal vænne sig til at tage nog-
le flere beslutninger selv her og nu, mener 
leder af dagbeskæftigelsen, Jasper Nielsen.

Hvorfor en hjemmedag?
Efter mødestrukturen fik en tur i vridema-
skinen, kastede gruppen blandt andet sine 
kritiske øjne på botræning, minimumsbe-
manding og indførelsen af MinTid. Men hele 
tiden med fagligheden for øje og en enig-
hed om, at supervision i personalegruppen 
skulle fastholdes på samme niveau. 

Især botræningen blev forandret.
- Faste hjemmedage for beboerne har 

været en vane for os. Sådan gjorde vi bare. 
Men nogle få brugte dem ikke, og hvis nu 

Marianne Brandt, Jasper Nielsen og Christina Ramsbøll har sat spørgsmålstegn ved stort 
set alt i deres bestræbelser på at finde nye veje til at udnytte ressourcerne på Nørholm 
Kollegiet bedre. Det betyder bl.a., at vikarforbruget er faldet drastisk, og medarbejderne 
har fået mere indflydelse på planlægningen af deres arbejdstid ved brug MinTid.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2011
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at sætte 
spørgsmålstegn

beboeren først stod op kl. 14.00, gik med-
arbejderen og ventede og udførte måske 
andre opgaver. Det gav ikke mening, forkla-
rer Jasper Nielsen.

Derfor har Nørholm Kollegiet indført 
et maksimalt antal botræningstimer pr. 
beboer. På den måde kan afdelingerne selv 
vurdere, hvordan timerne skal bruges, så de 
bliver individuelt tilrettelagt til hver beboer 
og bedre udnyttet.

- Dagene er blevet markant anderledes. 
Beboerne kan måske fornemme, at ”en til 
en-hyggen” er væk, men det kompenserer 
vi for på andre måder. F.eks. kan der være 
to-tre mand, der hygger sammen. Det er en 
tilvænning, fortæller afdelingsleder Mari-
anne Brandt.

Kreative løsninger
Der har været mange forandringer for 
medarbejderne. Nu bruger de MinTid til at 
planlægge deres vagter. Der er sat en mini-
mumsbemanding, så de ved, hvor mange der 
minimalt skal være på vagt, så sikkerheden 
og fagligheden stadig er i orden. Og de ved, 
hvad de skal lave, hvis de er få på arbejde, så 
de ikke bliver stressede. For Nørholm Kolle-
giet har et meget lavt sygefravær, og sådan 
må det gerne blive ved med at være.

Men missionen er fuldført. Effektivi-
seringer og naturlig afgang har sikret, at 
fyringer kunne undgås. Nu skal tiden gå, så 
medarbejderne kan vænne sig til den nye 
måde at arbejde på. Det har været hårdt, 
men også en positiv oplevelse. 

- Personalet taler mere sammen og får 
planlagt tiden godt. De har vendt det om, 
ser det positive og finder kreative løsninger. 
De er dygtige til at administrere tiden, så 
brugerne får det, de har brug for, mener 
Marianne Brandt. 

Sammen med de andre afdelingsledere 
har hun gjort meget ud af at involvere med-
arbejderne hele vejen. Efter hvert møde i 
ledergruppen, hvor effektiviseringer var på  
dagsordnen, var de også med på persona-

lemøder, hvor medarbejdere fik mulighed 
for at kommentere og selv komme med 
input. Til sidst blev hele planen godkendt i 
MED-regi. Processen har givet flere opgaver 
til afdelingslederne, da de også er blevet 
færre som følge af naturlig afgang. Det, tror 
arbejdsgruppen, har gjort indførelsen af den 
nye plan lettere.

- Det har smittet af nedad i organisa-
tionen, at vi også bliver ramt. Det gør det 
nemmere at gå ud til medarbejderne og 
bede dem om lidt ekstra, mener de tre.

•   Nørholm Kollegiet er et voksensocialt tilbud beliggende i Herning med afdelinger  

i Tjørring og Ikast. 

•   Tilbuddet henvender sig primært til udviklingshæmmede med problemskabende 

adfærd, psykiatriske overbygninger og dom. I Ikast er målgruppen voksne med ADHD

•   I alt har Nørholm Kollegiet 41 pladser

•   Læs mere på www.noerholm.rm.dk 

NøRHOLM KOLLEGIET

¨
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Af: Didde Marie Degn 

Foto: Birgitte Rødkær¨



Som medarbejder i Region Midtjylland har du adgang til tusindvis af fagtids-
skrifter  i fuld tekst via systemet TDNet. Du kan f.eks. printe artikler ud fra 
tidsskrifterne Acta Psychiatrica Scandinavica, Family Proces, Archives of  
psychiatric nursing og Addiction.

En mulighed er også at oprette sig i systemet via ’My profile’, så man får 
tilsendt en mail med indholdsfortegnelser hver gang, der udkommer et nyt 
nummer af tidsskriftet. Via systemet har man ligeledes adgang til at lave 
emnesøgninger i medicinske, sygeplejefaglige og psykologiske databaser, 
ligesom Klinisk Ordbog og Ordbogen.com også er tilgængelige i TDNet.

Sidder du ved en regionspc er adressen http://www.deff.dk/tidsskrifter

Vil du også have adgang hjemmefra, skal du sende en mail til  
risskov.fbi@rm.dk – det er Psykiatrisk Forskningsbiblioteks mail, hvor du  
også kan få hjælp og vejledning til at komme i gang med at bruge TDNet.

Psykiatrisk Forskningsbibliotek tilbyder korte introduktioner til systemet evt. via Videokonference – ring og hør nærmere tlf: 7847 1230. 

DEFF – Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek er den organisation, der står bag systemet. DEFF forhandler licenser og abonnements-
aftaler til fordel for fag- og forskningsbiblioteker i hele landet.

KonSTAnT URo – oM UnGE MED ADHD
Af Per Straarup Søndergaard. Turbine, 2011. 135 sider, ill.

"Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler en dirigent. Nogle  
musikere spiller ét stykke musik, nogle spiller noget andet, nogle laver ingenting….og nogle er gået hjem". 
(Anne, 22 år, højskoleelev)

Forfatteren har interviewet unge med ADHD i alderen 15-24 år, en enkelt forælder (der viser sig også at 
have ADHD) og forskellige fagfolk/specialister, bl.a. professor og overlæge Per Hove Thomsen.
De korte overskuelige kapitler med mange illustrationer og relevante faktabokse gør bogen indbydende  
og let at læse for både de unge selv og deres forældre, søskende, kærester, lærere, pædagoger m.fl. 

I det afsluttende interview "ADHD bør ses i et bredere perspektiv" med professor Carsten René Jørgensen, 
berøres den mangeårige og jævnligt genopblussende debat for og imod medicinsk behandling af ADHD.

Bogen kan lånes eller købes (229 kr.) hos PsykInfo og Forskningsbiblioteket

Konstant uro 
– om unge med ADHD

Jeg hang jo slet ikke sammen! Sådan beskriver den 18-årige Mathias

sig selv, inden han fik diagnosen ADHD. Hans liv var præget af kon-

flikter med familien, vold og misbrug, men under den vrede over-

flade skjulte sig en frustration og en længsel efter en forklaring. 

Mathias er en af de otte unge, der i denne bog fortæller om sin

ADHD. Det er meget forskelligt fra ung til ung, hvordan symptomerne

kommer til udtryk. Pernille fortæller, at hun er hyper. Jess er meget

impulsiv, mens Annes ører fanger alle lyde. De kan ikke skelne

væsentligt fra uvæsentligt. 

Mathias var meget lettet over at få en diagnose.

Samme reaktion giver flere af bogens øvrige unge udtryk

for. Med den er der skabt et fundament for behandling og

for, at de unge kan indrette deres liv efter deres særlige for-

udsætninger.

De unges personlige beretninger bliver suppleret af

interview med fagfolk. I dem fortælles om diagnostice-

ring og behandling af ADHD. Der er gode råd til familie-

medlemmer og undervisere, ligesom der lægges op til

en diskussion af stigningen i antallet af diagnosticerede.

Konstant uro – om unge med ADHD kan anvendes i

grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannel-

serne. Den kan læses af personlig interesse – fx som for-

ældre, søskende eller fordi man selv har ADHD.

Undervisere, vejledere og andre fagfolk, der arbejder

med unge, kan også have glæde af bogen. 

Per Straarup Søndergaard   Konstant uro

PER STR A ARUP SØNDERGA ARD 

Konstant

uro
– om unge med ADHD  

Når jeg sidder i klassen, kan jeg ikke lukke larm
ude. Snak, skramlen med stole, biler og alle mu-
lige andre lyde ryger ind uden filter. Det bliver til
en summen i mit hoved og … Se, der er en flag-
stang. Sikke en sjov skygge den kaster på muren.
Og hvad står der på den plakat? Er den ny? Stop
Mille! Kig ned i bogen! Hvad var det nu, jeg
læste? Mille, for helvede … der står det samme
som de sidste 30 gange, du læste teksten!”

Mille, 15 år

Jeg var ved at blive tosset i hovedet af at være
varetægtsfængslet. Sov ikke, kunne ikke koncen-
trere mig, var ked af det og meget urolig. En dag
kom der en læge for at snakke med mig. Han
mente, at jeg havde ADHD og havde brug for
medicin.”

Eli, 24 år

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dyg-
tige musikere, men der mangler en dirigent.
Nogle musikere spiller ét stykke musik, nogle
spiller noget andet, nogle laver ingenting … og
nogle er gået hjem.”

Anne 22 år

Hver morgen når jeg kører i skole på min scooter,
tænker jeg: Jeg skal ikke være pinlig og genere
nogen. Jeg bruger mange kræfter på at kontrol-
lere det, men alligevel sker det næsten hver dag.
Fx når vi drenge kører jokes mod hinanden. Så
kører jeg den for langt ud, så det ikke er sjovt
længere. Og når nogen fortæller en historie, skal
jeg overgå den og sige noget, der er vildere …
og så kommer jeg til at overdrive. Bagefter går
jeg og tænker over det og er sur på mig selv.”

Daniel, 17 år

”

”

”

”

OBS
Nye telefonnumre:
PsykInfo: 7847 0450 
Psykiatrisk 
Forskningsbibliotek: 7847 1230
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PSyKInFo oG PSyKIATRISK FoRSKnInGSBIBLIoTEK 
ER åBEnT FoR HEnVEnDELSE:

Mandag, tirsdag og fredag kl. 10.00-15.00
Onsdag  kl. 12.00-16.00
Torsdag kl. 10.00-16.00

 psykinfo@rm.dk / risskov.fbi@rm.dk

Bogomtaler fra
PsykInfo og Psykiatrisk Forskningsbibliotek

ELEKTRonISKE TIDSSKRIFTER oG DATABASER VIA REGIonSLIcEnSER
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Arbejdsmiljørepræsentant på børn- og ungeinstitutionen, Oustruplund, Kjellerup

- Uanset hvordan fremtiden kommer til at se ud, skal fagligheden 

og udviklingen være det bærende. Det er vigtigt at tænke på. Ikke 

mindst i de omstillingstider, vi står foran, siger Paula Moltzen. 

¨

¨

Af: Jan Hallin

Foto: Jens Peter Hansen¨

Faglighed og arbejdsmiljø er to tæt forbundne størrelser, hvis man 
spørger Paula Moltzen. Gennem mere end 12 år har hun deltaget 
aktivt i arbejdsmiljøarbejdet på døgninstitutionen for børn og 

unge, Oustruplund ved Kjellerup. Paula Moltzen brænder for arbejds-
miljøarbejdet og mener selv, at faglighed og udvikling er den benzin,  
der holder hendes personlige motor i gang.

- Uanset hvordan fremtiden kommer til at se ud, skal fagligheden og 
udviklingen være det bærende. Det er vigtigt at tænke på ikke mindst 
i de omstillingstider, vi står foran. Det betyder meget, at vi som med-
arbejdere får viden og indsigt i de forandringer, der finder sted, selvom 
meget af det er uden for vores indflydelse, siger Paula Moltzen.

- Åbenhed og dialog er helt afgørende. Det er vigtigt, at medarbejderne 
ved, hvor de kan gå hen med deres spørgsmål, og det er vigtigt, at ledel-
sen forstår, at det er svært, påpeger hun.
Paula Moltzen fortæller, at hun netop oplever den åbenhed på Oustrup-
lund, og at det også medvirker til, at hun holder gejsten oppe. 

Som noget nyt har Oustruplund nedsat en arbejdsmiljøgruppe for hver 
afdeling. Tidligere har arbejdet været varetaget af en fælles repræsen-
tant for hele institutionen. Hver gruppe består nu af en medarbejder og 
en leder. 

- Det betyder at vi kan målrette indsatsen meget bedre i forhold til 
behovet. Nogle afdelinger har vold og trusler tæt inde på livet. Andre 
afdelinger har nogle andre udfordringer. Ofte kender afdelingerne selv 
løsningen på deres problemer. Derfor giver det god mening at decentra-
lisere arbejdsmiljøarbejdet, siger hun.

- Samtidig sidder arbejdsmiljørepræsentanterne med i vores LMU, så vi 
kan drøfte arbejdsmiljømæssige tiltag for hele institutionen i dialog  
med vores ledelse, fortæller Paula Moltzen. 

Faglighed og udvikling  
er benzinen


