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psykiatri- og socialområdet. 
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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 ni voksenpsykiatriske afdelinger, fordelt over 
hele regionen. 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 14 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: 
Med et nyt konceptkatalog byder afdelingsledere på Elbæk Højskole, Pia 
Algren og Morten Randløv, kommunerne inden for. Og det har de succes 
med. Det var blandt andet kommunernes pressede økonomi, der var med 
til at bane vejen for en ny tankegang, hvor den pædagogiske viden blev 
sat i system, og døgnpladser blev til moduler og koncepter. Læs artiklen 
side 10 og 11. Foto: Gregers Kirdorf 
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Forandringer er et vilkår, der ikke er til at komme uden om. I temaet 
råder jordemoder Ann Fogsgaard, der har oplevet flere forandringer  
end de fleste, til at møde det nye med undren og nysgerrighed.

Og forandring kan give fine resultater:
Elbæk Højskole har med succes forvandlet døgnpladser til moduler  
og koncepter. 

BUC Herning har ved målrettet arbejde halveret ventetiderne. 

Den sikrede institution Koglen har opnået gode resultater ved at 
bryde tabu om stoffer. 

Og i Regionspsykiatrien Vest førte en arbejdsgangsanalyse til  
flere ændringer.   
 

Tema: Når forandring
giver resultater
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10 til 15 procent af alle voksne i den vestlige 
verden lider af det metaboliske syndrom, 
fraregnet de som ikke allerede har diabetes.  
Det metaboliske syndrom er en ophobning af 
risikofaktorer, som øger risikoen for hjerte-
karsygdomme og diabetes type 2. 

 Risikofaktorerne er:
•  overvægt 
•  for stort taljemål 
•  forhøjet blodtryk 
•  for meget fedt i blodet  
•  for meget sukker i blodet                                  

Se videoklip og andre materialer fra Allis Beks 
Ernæringskursus i Psykiatrien på adressen:
www.ernæring.rm.dk

DET METABOLISKE SyNDROM

FAKTA

¨

¨

Allis Bek er den eneste 
fungerende diætist i psykia-
trien. Hun har det faglige 
ansvar for psykiatriens 
retningslinje for ernærings-
screening og –planer.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2012
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D iætist Allis Bek er den eneste ansatte 
af sin slags i Psykiatrien i Region 
Midtjylland. På sit kontor i central-

køkkenet i Risskov modtager hun dagligt 
patienter henvist fra sengeafdelinger og 
ambulatorier i Aarhus.

- Vi ser mange fejlernærede patienter 
i psykiatrien. Det er der mange årsager til. 
Jeg forsøger med baggrund i min faglighed 
at afhjælpe de problemer, som handler om 
kost, forklarer Allis Bek

I Den Danske Kvalitetsmodel er fastlagt 
nogle rammer for arbejdet med patienternes 
kost under behandling, og de er desuden 
beskrevet i psykiatriens retningslinje for 
ernæringsscreening og -planer, der ligger  
på eDok.

I gennemsnit lever psykiatripatienter ca. 
20 år kortere end andre borgere. Undersø-
gelser viser, at psykiatriske patienter har en 
overdødelighed af livsstilssygdomme. 

Usund livsstil
Det er også slået fast, at mennesker med 
psykisk sygdom generelt har mere usunde 
kostvaner, ryger mere, drikker mere alkohol 
og er mindre fysisk aktive end befolkningen i 
almindelighed.

Dermed har psykiatripatienter i almin-
delighed større risiko for at pådrage sig en 
tilstand beskrevet som det Metaboliske 
Syndrom, der blandt andet øger risikoen for 
hjerte-karsygdomme og diabetes.

At det kan gå så skævt, skyldes blandt 
andet, at patienternes evne til at drage 
omsorg for sig selv ofte er nedsat på grund 
af den psykiske sygdom. 

Heldigvis behøver det ikke gå sådan, for 
det Metaboliske Syndrom kan delvist afhjæl-
pes og forebygges blandt andet ved at foku-
sere på patienternes forhold til mad. 

Det er her, Allis Bek kommer ind i billedet.

Vejledning og motivation
- Overordnet har vores ernæringstruede 
patienter en af to typer problemer. Enten 
spiser patienten alt for meget - eller alt for 
lidt - og ofte alt for ensidigt. 

Et eksempel kunne være en kvinde med en 
depression. Hun føler ikke nogen særlig sult 
og spiser og drikker kun meget lidt. Sådan 
et spisemønster fører over tid til vægttab, 
så patienten vil typisk blive undervægtig og 
underernæret. 

- Et andet eksempel kunne være en ski-
zofren mand. Han spiser meget fastfood og 
drikker store mængder cola. Mad, som er let 
at købe og sætte til livs. Han har meget lidt 
overskud og får sjældent købt og spist andre 
slags mad. Sådan en patient er ofte svært 
overvægtig og fejlernæret, siger Allis Bek. 

- Når patienten dukker op hos mig, er der 
måske en spirende erkendelse af problematik-
ken til stede. Men patienten magter ikke på 
egen hånd at ændre på situationen. Så snak-
ker vi om det, som ikke fungerer og finder i 
fællesskab andre muligheder for mad, som er 
mere hensigtsmæssige for den enkelte. Jeg 
registrerer mine observationer i journalen. 

- Men vigtigst af alt er det, at patienten 
oplever, at han eller hun selv kan være med til 
ændre ved situationen, forklarer Allis Bek.

Et forløb hos Allis Bek kan vare op til halvt 
år. Når patienten er færdig med forløbet, er 
der blevet snakket om rammerne for de dag-
lige måltider. Og patientens forståelse af mad 
er blevet udvidet med viden om ernæring og 
kroppens behov for at kunne fungere. I nogle 
tilfælde bliver der sammen med patienten 
også lavet en koststrategi for mad og indkøb, 
der skal fungere som støtte i eget hjem.

Fastholde viden
Koststrategien er en samlet beskrivelse af, 
hvordan den enkelte kan organisere sin egen 
mad for eksempel, hvordan og hvor ofte 
maden skal på bordet i løbet en almindelig dag.

Overdragelse af viden om patientens 
problemstilling i forhold til kost for eksempel 
via journalen er en vigtig brik for at kunne 
hjælpe patienten på længere sigt til nogle 
bedre kostvaner.

Det sker nemlig ikke så sjældent, at 
patienter falder tilbage i gamle madvaner, 
når de ikke længere kommer hos Allis, og så 
kan der være behov for, at andre "samler" 

patienten op for personale for eksempel i 
ambulatorier eller kommunale botilbud. 

Hvad er sund kost?
Kost og ernæring fylder meget lidt på de 
sundhedsfaglige uddannelser. Derfor er det 
ofte personalets almenviden om mad, som 
er udgangspunktet, når personalet hjælper 
patienterne i behandlingsøjemed.

- Mad får rigtig meget opmærksomhed 
i moderne menneskers hverdag, og vi bom-
barderes jævnligt med kostråd fra et hav 
af såkaldte eksperter med vidt forskellige 
dagsordner. Budskaberne kommer, uden at vi 
måske bemærker det, til at indgå som en del 
af vores almenviden om mad og ernæring, 
forklarer Allis Bek.

- Så selv om personalet overalt i psykia-
trien gør deres bedste for at hjælpe patien-
terne med deres kostproblemer, er det ikke 
altid, at deres viden på området er tilstræk-
kelig, uddyber Allis Bek

Viden er vejen frem
I forbindelse med implementeringen af 
ernæringsscreening og -planer fra Den Dan-
ske Kvalitetsmodel blev Allis Bek i efteråret 
2011 af psykiatri- og socialledelsen bedt om 
at tilrettelægge et undervisningsforløb til 
personalet i psykiatrien. I den forbindelse 
holdt diætisten i Risskov ernæringskurser på 
fem forskellige afdelinger, hvor de tilmeldte 
medarbejdere kunne høre om, hvordan man 
ideelt set bør arbejde med kost som en inte-
greret del af behandlingen på et sengeafsnit. 

Herunder lidt om begreber vedrørende 
kost og ernæring, screening for ernærings-
mæssig risiko, udarbejdelse af ernæringspla-
ner og flere andre emner.

- Arbejdet med at forbedre patienter og 
medarbejderes forståelse af madvaner og 
sund kost vil være en fortløbende proces. 
Men med Den Danske Kvalitetsmodel som 
et af de grundlæggende arbejdsredskaber 
er vi på rette vej. Og jeg håber på, at vores 
fælles indsats efterhånden vil kunne aflæses 
i patienternes levealder og trivsel i det hele 
taget, siger Allis Bek.

Patienterne skal have 

Af: Klavs Vedel

Foto: Tonny Foghmar¨
sundere mad  

Patienter i psykiatrien lever i gennemsnit 20 år kortere end andre. Det skal der rettes op på blandt 
andet med viden om sundere madvaner. 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2012
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V ar sikkerheden på Blåkærgård i orden, når en medarbej-
der kan blive dræbt på jobbet? Er sikkerheden på regio-
nens øvrige sociale tilbud god nok?

Spørgsmålene om sikkerheden på tilbuddene har rejst sig efter 
det grusomme drab på socialpædagog Judy Meiniche Simonsen. 

Selvfølgelig må vi forholde os til sikkerheden endnu engang, 
når der sker noget som dette.

Med en såkaldt ”kerneårsagsanalyse”, der kan minde lidt om 
en havari-rapport, vil regionen undersøge alle de forhold, der lå 
forud for den rystende begivenhed.

Vi vil se på, om der er noget, vi kan lære af og gøre bedre. Og 
det er selvfølgelig en drøftelse, vi vil tage i HMU.

Blåkærgård har en arbejdsmiljøaftale, der blandt andet slår 
fast, at medarbejderne ikke skal være alene med en beboer, 
hvis der er mistanke om, at en utryg situation kan opstå. End-
videre er der procedurer for sikkerhed i forbindelse med kørsel 
med beboere. 

Ét er selvfølgelig en aftale, og noget andet, om aftalen bliver 
overholdt. Men i tilfældet Blåkærgård har der ikke været nogen 
tegn på, at arbejdsmiljøaftalen ikke skulle fungere i praksis.

Blåkærgård har som regionens øvrige institutioner jævnligt 
tilsyn fra Arbejdstilsynet og fra regionens egne tilsyn. Her har 
der på ingen måde været indikationer af, at der skulle være pro-
blemer med sikkerheden. 

Men samtidig står det klart, at alle sikkerhedsprocedurer til 
trods, så kan der være risiko for vold. 

Så kunne man spørge, om vi ikke burde sikre personalet 
yderligere, når nu beboerne kan være voldelige?

For der er ingen tvivl her: Sikkerheden skal være i orden.

Men der er et etisk dilemma. For socialpædagogisk behandling 
går ud på at skabe relationer. 

Pædagoger og behandlingssted kan altså stå i valget mel-
lem: Maksimal sikkerhed, der eliminerer selv den mindste risiko 
– og så muligheden for at behandle og hjælpe de mennesker, 
der er i deres varetægt.

En hårfin balance, som hele tiden udfordres.
 

Charlotte Josefsen  
Socialchef

Leder
Sikkerheden

skal være i orden

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2012
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skal være i orden
Forslag til omstillingsplan klar til regionsrådet:  

ét samlet socialområde 
og ni specialområder 

Ét samlet socialområde. Ni specialområder. Én fælles ny administration 
for Psykiatri og Social. Det er elementerne i det forslag til omstilling til 
fremtidens specialiserede socialområde, som regionsrådet  efter pla-
nen skal behandle den 21. marts. 

Hvis forslaget vedtages er det meningen, at den nye struktur skal 
træde i kraft 1. januar 2013.

Det er blandt andet besparelser, som følge af rammeaftalen for 
2012, der gør det nødvendigt at ændre organiseringen. Ændringerne 
skal imødekomme fremtidens krav om, at der skal tilbydes kvali-
tetsydelser til faldende priser samtidig med, at der skal findes en 
plads på et vigende marked.

Inden behandling i regionsrådet har forslaget været i høring, og de 
46 høringssvar har været behandlet i HMU og af PSL – og forslaget 
er blevet rettet til.

9 specialområder 
Forslaget lægger som nævnt op til ni specialområder: 
Fire på voksenområdet og fem på børn og ungeområdet.  
Specialområderne er dannet med udgangspunkt i fagligt fællesskab 
og økonomisk robusthed.

De nuværende tilbud i CVOS foreslås samlet i fire special-
områder:

•   Specialområde - autisme, som består af: Hinnerup Kollegiet, 
Gudenåkollegiet og Bo Hedensteds afdeling Bækketoften.

•   Specialområdet - hjerneskade, som består af: Tagdækkervej, 
Boligerne Svalevej og Høskoven.

•   Specialområde – socialpsykiatri voksne, som består af:  
Sønderparken, Skt. Mikkel, Tangkær, Pilebakken, Gårdhaven og 
Blåkærgård.

•   Specialområde - udviklingshæmning og ADHD, som består af: 
Mosetoft, Elbæk Højskole, Nørholm Kollegiet, Saustrup,  
Granbakken og Bo Hedensteds afdeling Bygmarken. Stormly  
foreslås associeret til dette forretningsområde. 

De nuværende institutioner i CBUS foreslås samlet i fem 
specialområder: 

•   Specialområde – socialpsykiatri børn og unge, som består af: 
Himmelbjerggården, Oustruplund og Behandlingsinstitutionen 
Hald Ege.

•   Specialområde - udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap, 
som består af: Børn- og unge Centret Engvejen, Mellerup Skole-
hjem, Møllebækken, Fenrishus og Ulriksdal.

•   Specialområdet – dømte og kriminalitetstruede børn og unge, 
som består af: Den sikrede døgninstitution Grenen og Den sik-
rede døgninstitution Koglen.

•   Specialområde - kommunikation og undervisning, som består 
af: Kildebjerget og Institut for Kommunikation og Handicap.

•   Holmstrupgård består af den selvejende institution Holmstrup-
gård. 

Hvert specialområde har en ledelse, som refererer til psykiatri- og 
socialledelsen.

Én fælles ny administration for Psykiatri og Social
De to centeradministrationer og administrationen i Psykiatri og 
Social fusioneres, og der etableres én samlet fælles administration 
for Psykiatri og Social med base i Viborg. 

Løn og personale, der nu er placeret i Horsens, og PsykInfo Midt, 
der er placeret i Risskov, skal samles med den øvrige administration 
i Viborg. 

Se det reviderede forslag til omstillingsplan, høringssvar, PSL's bemærk-
ninger til høringssvar og diverse bilag på PS intranet under Personale og 
HR / Omstilling til fremtidens specialiserede socialområde. 

Af: Gudrun Haller¨

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2012
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D u skal spare 14 millioner, fyre og 
fusionere. Sådan en melding kan slå 
benene væk under de fleste. Starten 

som chefjordemoder på Hospitalsenheden 
Vest blev da heller ikke, som Ann Fogsgaard 
havde ønsket det.

- Men man bliver nødt til at erkende, at 

det er en del af vilkårene i dag. Der er kon-

stant forandringer, siger Ann Fogsgaard.

I 20 år var hun jordemoder og senere 

chefjordemoder på Odder Sygehus, indtil 

den prisbelønnede fødeafdeling lukkede i 

2003, og hun sammen med flere kolleger 

rykkede til Silkeborg, hvor hun som chefjor-

demoder kom til at stå i spidsen for flere 

nye initiativer.

- Jeg er en person, der kæmper for det, 

jeg tror på. Vi havde nogle fantastiske kva-

liteter på Odder Sygehus, og jeg kæmpede 

for at få lov til at bevare det, vi havde der. 

Det lykkedes ikke, men så må man fort-

sætte kampen et nyt sted, fortæller Ann 

Fogsgaard.

Hun var klar over, at såvel personalet 

i Silkeborg som de medarbejdere, der 

fulgte med fra Odder, stod over for store 

ændringer. Ingen kunne dog forudse, at 

man allerede få år efter igen skulle igen-

nem en ny fusion, da også fødeafdelingen 

på Silkeborg Sygehus blev lukket. Ann 

Fogsgaard rykkede længere vestpå og blev 

chefjordemoder på Hospitalsenheden Vest, 

hvor hun og personalet igen blev mødt af 

forandringer.

- Når man skal fusionere eller får nye 

medarbejdere, er det allervigtigste, at man 

møder hinanden med undren og nysger-

righed. Man skal tænke: gad vide, hvad de 

andre har oplevet som rigtig godt på det 

sted, de kommer fra. Og lad os så udfordre 

hinanden. Det er vigtigt, uanset om man er 

den, der modtager, eller den, der kommer 

udefra.

Ærlige forandringer 
Ann Fogsgaard nævner især tre ting, der er 

vigtige, hvis man skal komme godt igen-

nem store omvæltninger. Ærlighed, ros og 

evnen til at fejre sine succeser. 

- Og så skal man med almindelige ord 

kunne forklare, hvorfor forandring er godt. 

Man skal kunne skabe mening for medar-

bejderne og lytte til utrygheden. Når man 

laver noget om, bliver nogle utrygge, for 

eksempel fordi de frygter, at andre skal 

overtage deres job. Men jeg oplever, at når 

man har en dygtig medarbejderstab, så vil 

de altid gøre det bedste for patienterne, så 

det er sjældent, at modstanden varer ved, 

hvis forandringen giver mening rent fagligt.

Det er dog ikke altid, det er det faglige, 

der driver forandringen. Kort efter, at Ann 

Fogsgaard blev ansat, blev hun mødt med 

krav om at spare 14 millioner kroner ud af et 

budget på 90 millioner kroner.

- Det er vigtigt at være 100 procent 

ærlig. Jeg måtte sige, at der måske ikke er 

den store faglige mening, men vi er sim-

pelthen nødt til at spare pengene, siger  

Ann Fogsgaard.

 - Det var voldsomt, og jeg var klar over, 

at de forandringer, der skulle til, ikke blot 

kunne være at hugge en hæl og klippe en 

tå.

Brikkerne flyver
Sammen med afdelingsledelsen vendte 

chefjordemoderen billedet på hovedet og 

smed alt op i luften, så organisationen lan-

dede på en helt ny måde. Mens brikkerne 

fløj om ørerne, holdt man fast i én ting.

- Vi havde en grænse, der sagde, at der 

aldrig nogensinde var en fødende, der måt-

te ligge alene, slår Ann Fogsgaard fast.

Med dette krav som overliggeren, opstod 

billedet af en organisation, der skulle spille 

som en harmonika. Trækkes ind, når der var 

stille og pustes op, når der var travlt.

- Vi var nødt til at skabe en meget fleksi-

bel organisation, så vi kunne være der, hvor 

patienterne er, fortæller Ann Fogsgaard.

I dag er dag-, aften- og nattevagter 

suppleret med en flyverordning, hvor jor-

demødre og sygeplejersker kan arbejde på 

både føde- og barselsgang alt efter behov. 

Alle ambulante besøg er flyttet væk fra 

fødegangen, som er forbeholdt kvinder, der 

er i fødsel. Halvdelen af sosu-assistenterne 

er erstattet af jordemødre, der fungerer 

som sweepere, der dels assisterer ved føds-

ler, dels tager imod fødende. Komplicerede 

fødsler er flyttet fra Holstebro til Herning, 

og ”kendt jordemoderprincippet” er indført 

i Holstebro

Tryghed giver idéer
Når afdelingen ansætter nye medarbejdere, 

lægger man vægt på, at de både kan lide 

forandringer og kan håndtere dem.

- Hvis en organisation skal være innova-

tiv, skal man skabe en kultur, hvor man for-

styrrer hinanden. Alle mennesker vil gerne 

Af: Alice Krøger

Foto: Birgitte Rødkær¨

Frontløber 
for forandring

Chefjordemoder Ann Fogsgaard har oplevet flere forandringer end de fleste. Det har tvunget 
hende til at tænke anderledes. I dag kan både medarbejdere og patienter glæde sig over det, 
forandringerne har ført med sig.

Tema: Når forandring
giver resultater
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Med ærlighed, ros og evnen til at 
fejre succeser har chefjordemoder 
Ann Fogsgaard og Gynækologisk-

Obstetrisk Afdeling gennemført 
store forandringer

for forandring

bidrage med nytænkning, hvis de oplever, 

at de bliver hørt. Man skal aldrig sige, at 

noget ikke kan lade sig gøre. Det ved man 

jo ikke, før man har undersøgt det, mener 

Ann Fogsgaard.

Hun tager imod alle idéer, også dem, der 

ved første øjekast synes vanvittige. Da nog-

le medarbejdere bad om penge til at købe 

plasticbaljer til afdelingen, undrede chefjor-

demoderen sig, men lod sig overbevise om, 

at et behageligt fodbad til kvinder, der var 

bange for at føde, var meget bedre til at 

fortælle om velværehormonet oxytocin end 

nok så mange foredrag.

- I dag har baljerne været i brug mange 

gange. Det er rart, at der er så meget 

kreativitet og inspiration i luften, at med-

arbejderne har lyst til at bidrage, siger Ann 

Fogsgaard, der også lader medarbejderne 

interviewe hinanden om, hvad der er lyk-

kedes godt.

- Hvis man skal have folk til at synes, at 

noget er en god idé, skal man vælge den 

positive vinkel. Man skal se på, hvad der 

skal til for at skabe en brandgod afdeling. 

Det giver meget mere energi end at tale 

om, hvad det er, der ikke fungerer godt i 

dag.

Chefjordemoderen opfordrer til, at man 

ikke lader sig begrænse i udviklingen af 

gode idéer.

- Vi mangler altid penge, vi mangler altid 

tid, og vi mangler altid alt muligt andet. 

Men man skal vende det om og sige: Nu er 

vi dem, vi er, og nu har vi de penge, vi har. 

Hvilke muligheder har vi så? 
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D 
er skal bruges rigtigt mange plastiklommer og mange timer 

på at sætte pædagogisk viden og faglighed i system. Men 

når det lykkedes, er det en gevinst for både brugerne, med-

arbejdere og samarbejdspartnere.

Det kan Morten Randløv og Pia Algren skrive under på. Sam-

men har de to afdelingsledere fra Elbæk Højskole, som er Region 

Midtjyllands tilbud til voksne med ADHD, stået bag et nyt koncept-

katalog, som blev taget i brug i sommeren 2011, og som er blevet 

en succes. 

Ikke mindst, fordi koncept-kataloget og de tre koncepter, det 

indeholder, konkretiserer og dokumenterer det pædagogiske arbej-

de på Elbæk Højskole.

- Det kan være svært at forklare ”vi synes”, når vi sidder overfor 

fx kommunerne. Der giver konceptet os noget validt og dokumen-

teret at tale ud fra. Det giver os et fælles sprog, og vi kan mærke i 

personalegruppen, at udgangspunktet for de faglige diskussioner 

bliver mere kvalificeret, forklarer Pia Algren. Sammen med Mor-

ten Randløv har hun brugt mere end et halvt års tankekraft på at 

udtænke det nye koncept-katalog, som sætter arbejdet i system for 

både medarbejderne og samarbejdspartnere. 

Kataloget er resultatet af et projekt, der greb om sig. Egentlig 

var målgruppen kommunerne, men med samlingen af en værktøjs-

kasse og tjekliste kom koncepttankegangen hurtigt til at gennem-

syre Elbæk Højskole. 

Her er der altid blevet satset massivt på uddannelse af persona-

let, senest med en KRAP-uddannelse til alle medarbejdere, og det 

nye koncept sørger for at sætte den viden i system.

- Der var brug for at samle op på den store viden, der er på 

Elbæk Højskole og gøre det tydeligt, for personalet, hvor vi er på 

vej hen, forklarer Morten Randløv. På den måde er det nye koncept 

blevet den røde tråd på Elbæk Højskole.

Tre forskellige koncepter
Tanken bag koncept-kataloget er at inddele et ophold på Elbæk 

Højskole i tre mulige koncepter, hvor det pædagogiske indhold og 

analysearbejde er præcist beskrevet. Der bliver for eksempel udar-

bejdet en ADHD-profil, en PAS-analyse og en stress-profil af bruge-

ren, ligesom der bliver lavet en individuel plan med mål og delmål. 

Det første koncept fokuserer på udredning, det andet på udvik-

ling, og de er begge tidsbestemt til en varighed på seks måneder. 

Det tredje koncept er et længerevarende ophold, hvor indholdet 

aftales ved visitationen. 

Alle koncepterne er sammensat for at skabe tydelige rammer både 

for det pædagogiske arbejde og for de ydelser, kommunerne vælger at 

købe til brugeren. Så kommunen altid ved, hvad de får for pengene.

- På den måde kan det gøre en visitationsproces nemmere, fordi 

sagsbehandlerne kan dokumentere op i systemet, hvad de betaler 

for. Vi er et relativt dyrt tilbud, så der skal være en tæt opfølgning 

og dokumentation, siger Morten Randløv. 

Og det er netop, hvad konceptet lægger op til med opfølgende 

møder med kommunen hver anden måned og en dokumentation, som 

giver praktisk erfaring, der hjælper brugeren i hverdagen, og som kan 

gives videre, hvis brugeren ikke længere skal være på Elbæk Højskole.

- Så vi bliver også selv holdt til ilden, smiler Pia Algren, og fort-

sætter:

- Men med de opfølgende møder, kan kommunen følge tæt 

med, og de ved hele tiden, hvad der sker. Det giver grobund for et 

godt samarbejde.

Moduler sætter 

Tema: Når forandring
giver resultater
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Indtil videre har kommunerne taget godt i mod det nye koncept. 

Der er mange henvendelser til Elbæk Højskole, og den første bruger 

er netop skrevet ind på et ophold på koncept 1.

Værktøjskasse og tjekliste
Det nye koncept er med sin systematik en kulturforandring på 

Elbæk. Men medarbejderne har taget godt i mod det. 

For dem betyder det blandt andet, at de ikke længere er kon-

taktperson for en enkelt bruger, men indgår i et kontaktteam 

omkring brugerne, så medarbejdernes forskellige spidskompeten-

cerne bliver udnyttet. Samtidigt arbejder de nu med en tjekliste og 

værktøjskasse, som er stramt styret, så der bliver en ensartethed i 

tilbuddet.

- Nogle har undret sig og set udfordringerne i det. Men de bru-

ger det i hverdagen og det, at vi nu har et fælles grundlag og refe-

renceramme, som er understøttet af værktøjskassen, giver nogle 

helt anderledes samtaler, mener Pia Algren, mens Morten Randløv 

fortsætter:

- Det er rart at vide, hvor man skal starte, og hvor man skal hen, 

når man står overfor en ny beboer. De kommer vidt forskellige ste-

der fra og er ofte som et blankt stykke papir, når de kommer her. 

Men nu ved medarbejderne præcist, hvad de skal starte ud med.

Koncepttankegangen er også en udfordring for Elbæk Højskole, 

hvor kongstanken er den anerkendende tilgang, og man bryster 

sig af det gode relationsarbejde. Med det nye koncept er der ikke 

behov for det store relationsarbejde, inden man går i gang med et 

forløb.

- Vi er rigtigt gode til at danne relationerne, men vi har ikke 

været gode nok til at skabe udvikling. Jo, på langt sigt. Med kon-

cepterne kan vi gå i gang med det arbejde med det sammen, og vi 

arbejder mere med en forståelsesoptik, så brugerne får redskaber, 

de kan bruge, også når de ikke længere er i det miljø, vi skaber på 

Elbæk, forklarer Morten Randløv.

- Og det er en nytænkning. Vi har altid snakket om, at vi skulle 

lære hinanden at kende. Men vi har fundet ud af, at den anerken-

dende tilgang er nok, siger Pia Algren.

Elbæk Højskole er en del af et nyt voksensocialt tilbud, 
som har fået det midlertidige navn De5+ - Regionstilbud-
det for udviklingshæmning og ADHD, det dækker over 
de fem tilbud: Elbæk Højskole, Granbakken, Mosetoft, 
Nørholm Kollegiet og Saustrup, som den 1. januar 2012 
fusionerede til ét samlet tilbud. 

Målgruppen på Elbæk Højskole er voksne med ADHD.  
Brugerne er oftest normaltbegavede, og mange har til-
lægsdiagnoser som personlighedsforstyrrelse, skizofreni 
eller et misbrug. Elbæk Højskole har tre afdelinger, der  
ligger i Elbæk, Odder og yding.

Elbæk Højskole tog modulkonceptet i brug i sommeren 
2011, og i dag er alle 25 brugere indskrevet på moduler. 

FAKTA

¨

Af: Didde Marie Degn

Foto: Gregers Kirdorf¨

faglighed og 
Moduler sætter 

viden i system
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For et år siden ventede forældre med 
et barn, der var henvist til udredning i 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Herning, op mod et år på at komme i gang 
med udredningen. Nu er den gennemsnitli-
ge tid fra henvisning til udredning helt nede 
på 15-17 uger.

Ventelisterne er ikke skrumpet ind 
af sig selv. I Herning har man, som i de 
øvrige dele af BUC, arbejdet målrettet på 
at forkorte ventelisterne. 

- Det er en svær opgave. Børnepsy-
kiatrien har tradition for, at ’man gør det 
ordentligt’, og vi har været nødt til at tæn-
ke på, hvordan vi kan bevare kvaliteten i 
arbejdet, samtidig med at vi får nedbragt 
ventelisterne, fortæller afdelingssygeple-
jerske i BUC Hernings skolebørnsafsnit 
Lene Bekmand.

Hendes kollega, afdelingssygeplejerske 
i BUC Hernings småbørnsafsnit, Lene Viuf 
Kjær forklarer, at resultaterne aldrig kun-
ne være opnået, hvis ikke personalet på 
afdelingerne havde bidraget positivt i pro-
cessen med forslag til effektiviseringer.

Ingen af afsnittene havde tidligere 
fastlagt, hvor mange patienter de skulle 
tage ind. Ventetiden var helt op til et år. 
Erfaringsudveksling på tværs i BUC har 
bidraget positivt til arbejdet med at ned-
bringe ventetiderne. 

BUC Herning 
har halveret ventetiden 
Når lille Alma, Storm og Sylvester sendes til psykiatrisk udredning hos BUC Herning, skal børnene 
og deres forældre kun vente halvt så længe på en udredning som for blot et år siden.

Tema: Når forandring
giver resultater
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•  Samtale med barn og forældre
o  Hvorfor er vi her? Nogen gange ved barnet det ikke

•  Netværksmøde med institution / skole og kommune
o  Afklaring: Er det overhovedet børnepsykiatri?

•  Overlægerne konfererer

•  Der udarbejdes en udredningsplan, som derefter gennemføres
o  F.eks. tests, familiesamtaler, institutionsobservationer mv.

•  Diagnosen stilles 
o  Forældrene orienteres først
o  Der afholdes netværksmøde. Tilbud om f.eks. forældregrupper 

        •  I komplekse sager kan en sagsbehandler involveres

EKSEMPEL På EN SAGSGANG I BUC HERNING:

¨
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- Der har igennem flere år været fokus i 
såvel ledelsesgruppen som i hele centeret 
på, at vi inspirerer og udnytter ideer og res-
sourcer, så udredning og behandling struk-
tureres optimalt, forklarer Lene Bekmand.

Når en ny patient kommer ind i systemet i 
dag, bliver der med det samme udarbejdet en 
tidsplan. Der bliver sat tid af i behandlerens 
kalender til en samtale med barnet og et ind-
ledende netværksmøde med skole, kommune 
og eventuelt andre relevante parter. Herefter 
bliver der udarbejdet en udredningsplan, som 
blandt andet kan bestå af tests, familiesam-
taler og institutionsobservationer.

Når diagnosen stilles, orienteres foræl-
drene først – og herefter afsluttes sagen 

som regel med et netværksmøde, for 
eksempel med tilbud om forældregrupper.

Struktur nedbringer ventetid
I småbørnsafsnittet i Herning blev alle 
småbørn tidligere behandlet på dagafsnit-
tet, indtil de var udredt. Det var før, der 
kom fokus på at nedbringe ventetiden. 

- Men så begyndte vi at kigge lidt på, 
hvordan de gjorde det andre steder – hvil-
ket førte til, at vi oprettede et ambulato-
rium i 2008, fortæller Lene Viuf Kjær.

Børnene blev delt i to grupper. De små og 
komplekse patienter blev fortsat udredt i dag-
afsnittet. Men den resterende gruppe patien-
ter blev sendt til udredning i ambulatoriet.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Tonny Foghmar¨
På den nye 2012-kalender kan Lene 
Bekmand (tv.) og Lene Viuf Kjær stryge 5-6 
måneder af ventetiden for de børn, der ven-
ter på psykiatrisk udredning og behandling i 
BUC Herning – i forhold til samme tid sidste 
år, hvor ventetiden for nogle børn var helt 
op til et år.

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland har der i 
flere år været øget fokus på at bringe ventelisterne ned, og nu kan resul-
taterne tydeligt ses.

30. november 2010 stod der 799 børn på ventelisten til udredning i BUC.
30. november 2011, præcis ét år senere, var antallet af ventende børn på 
samme område faldet til 543.

Det giver 32 procent færre på ventelisten til udredning i BUC.

Småbørn:  0-6 år
Skolebørn:  7-14 år
Unge: 15-18/21 år

VENTELISTERNE SKRUMPER I HELE BUC

ALDERSINDDELING  
AF PATIENTER I BUC:

¨

¨

- På den måde kunne vi få flere igennem 
systemet, forklarer afdelingssygeplejer-
sken. 

Udviklingen af ambulatoriet er sket over 
år, hvor medarbejderne har bidraget til den 
struktur, der i dag gør, at fokus er på at 
nedbringe ventetiden og opretholde bedst 
mulig kvalitet. 

Et af de væsentligste nøgleord på både 
småbørnsafsnittet og skolebørnsafsnittet 
har været ’struktur’. 

Ved at lave en tidsplan for patienterne 
og en booking af behandlerne, så snart bør-
nene kommer ind i systemet, får alle parter 
et overblik. 

Forældrene kan i god tid se, hvilke dage 
de skal tage fri fra arbejde for at tage til 
udredning med barnet. 

Behandlerne får et bedre overblik over 
deres patienter og kan nemmere overskue, 
om de har plads til flere patienter i deres 
kalendere. Og afdelingen som helhed får 
optimeret sine arbejdsgange og får et bedre 
overblik over, hvor i systemet ressourcerne 
skal findes.

Det giver et sammenhængende forløb 
– både for forældre, og absolut også for 
behandlerne. Og som det synlige resultat 
for omverden har det mere end halveret 
ventetiden i BUC Herning på blot ét år.
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løftede pegefinger og siger, at de skal lade 
være. Vi skal hjælpe de unge til selv at få 
øje på, hvad der forhindrer dem i at få et 
godt liv, forklarer han. 

Bygger på gode erfaringer
Forbehandlingsprojektet er sat i gang med 
penge fra folketingets satspulje. Projektet 
bygger på erfaringer fra et projekt, som 
Københavns Kommune har gennemført 
sammen med de københavnske fængsler, 
hvor man har opnået gode resultater med 
indsatte, der aldersmæssigt har været i 
midten af 20’erne.

- Tanken har været, at når det kunne 
virke på de unge voksne, så kan det også 
virke på de unge under 18 år, fortæller 
Michael Højer, der er konstitueret forstan-
der på Koglen.

- Med forbehandlingsprojektet går vi ind 
i en dialog med den unge, hvor vi får den 
unge til at veje fordele og ulemper ved rus-
midlerne op imod hinanden. Derfra er det 
op til den unge at vurdere, hvad der vejer 
tungest, forklarer Michael Højer.

- Når det går op for den unge, at der 
også er en bagside ved stofferne, opstår der 

en ambivalens, som kan bane vejen mod et 
ønske om forandring, siger han.

De unge efterspørger forløbet
Samtaleforløbet er et frivilligt tilbud til de 
unge på Koglen, men indtil nu har Steffen 
Albertsen og Michael Højer ikke oplevet, at 
nogen unge har afvist tilbuddet.

- Tværtimod har vi oplevet flere unge, 
som kommer og spørger, om de ikke nok 
kan blive tilmeldt et forløb, fortæller Stef-
fen Albertsen. Han vurderer, at mere end 
halvdelen af de unge, der bliver indskrevet 
på Koglen, har en form for misbrug.

Hvert forløb er bygget omkring fem 
samtaler med en specialuddannet medar-
bejder fra Koglen og to samtaler med en 
misbrugsvejleder fra Herning Kommune, 
som Koglen geografisk er beliggende i. 

Udover samtalerne og refleksionerne 
får den unge udarbejdet en rusmiddelpro-
fil, som er et dokument, der beskriver den 
unges udfordringer i forhold til de forskel-
lige rusmidler.

- Rusmiddelprofilen kan den unge tage 
med sig herfra, så han eller hun ikke skal 
starte forfra med at få afdækket sin situa-

Et tabu er blevet brudt på den sikrede 
døgninstitution Koglen. Hvor de 
unges begejstring for hash, piller og 

kokain tidligere var noget, som personalet 
helst fordømte, er det i dag blevet legalt 
at tale åbent med de unge om deres ople-
velser med stofferne – også de positive. 
Det har dog ikke givet de unge mere lyst til 
stofferne. Tværtimod er flere af de unge nu 
motiverede for at gå i behandling, når de 
bliver udskrevet fra Koglen.

Årsagen til, at tabuet er blevet brudt, 
skal findes i et nyt forbehandlingsprojekt, 
som Koglen deltager i sammen med de 
øvrige sikrede institutioner for børn og unge 
i Danmark. På Koglen får de unge tilbudt et 
samtaleforløb med specialuddannet perso-
nale. Under samtalerne reflekterer de unge 
over årsagerne til deres misbrug – herunder 
også de positive erfaringer. Projektleder 
Steffen Albertsen er dog ikke bekymret for, 
at det skal motivere de unge i gal retning.

- De unge kender alle argumenterne for 
at holde sig fra stofferne. Problemet er, at 
de rent faktisk har haft en masse positive 
oplevelser med stofferne. Derfor hjælper 
det ikke noget, at vi stiller os op med den 

Legalt at tale 
positivt om 
stofferne
Den sikrede døgninstitution Koglen har opnået 
gode resultater med nyt forbehandlingsprojekt, 
hvor misbrugsproblematikken angribes på de 
unges præmisser

Tema: Når forandring
giver resultater
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- Vi er godt klar over, at ikke alle unge går i 
behandling lige med det samme, men kan 
vi bare vippe én ud af 10 i den rigtige ret-
ning, så har vi opnået rigtigt meget, siger 
han.

Albertsen er allerede nu fast besluttede på, 
at projektet skal fortsætte i Koglens eget 
regi.

- Allerede nu kan vi mærke resultatet 
af projektet. De unge er ikke længere foku-
seret på, at de skal ud at ryge den store 
»bong«, så snart de kommer ud herfra. 
Samtalerne sætter nogle tanker i gang hos 
de unge, siger Michael Højer.

tion det næste sted, han eller hun kommer 
hen, siger Steffen Albertsen.

Som kronen på værket får de unge 
udleveret et diplom, når de har gennemført 
forløbet.

- De er pavestolte, når de står med 
diplomet i hånden. For mange af dem er 
det første gang, at de har gennemført 
noget. Det betyder virkelig meget for dem, 
at de får den anerkendelse. Det er også 
med til at motivere dem til at fortsætte, 
siger Michael Højer.

Tiden er en udfordring
En af de største udfordringer ved projektet 
er, at tiden er knap. I gennemsnit opholder 
de unge sig på Koglen i tre måneder – 
nogen endda betydeligt kortere. Samtidig 
går der også tid med, at den unge skal 
have styr på det kaos, der følger lige efter 
anbringelsen.

Koglen brugte det meste af 2011 på at få 
efteruddannet personale og få beskrevet et 
projektforløb, men nåede også at få det før-
ste hold unge igennem forløbet inden årets 
udgang. Projektet løber frem til udgangen 
af 2012, men Michael Højer og Steffen 

Gennem samtaler får de unge et nuanceret billede af fordele og ulemper ved at tage rusmidler. Når regnestykket bliver gjort op,  
indser mange af de unge, at ulemperne vejer tungere på den lange bane, fortæller projektleder Steffen Albertsen og  

konstitueret forstander Michael Højer (tv), der her er ved at gennemgå projektmappen, der i detaljer beskriver forløbet.

Af: Jan Hallin

Foto: Birgitte Rødkær¨

Projekt ’Andre Valg’ er fællesbetegnelsen for det landsdækkende forbehandlings-
projekt.

Forbehandlingsprojektet er ikke egentlig misbrugsbehandling, men sigter imod at 
motivere de unge til at søge behandling på et senere tidspunkt – deraf betegnel-
sen forbehandlingsprojekt. 

Koglen får 300.000 kroner om året i projektstøtte fra satspuljen. 

Seks medarbejdere fra Koglen er som en del af projektet blevet uddannet inden 
for ”kognitiv terapi ved misbrug”.

Uddannelsen varer seks måneder og foregår ved Kognitiv Terapi Center i Aarhus.

FAKTA

¨
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Bag fremmedordene gemmer sig en hurtig og effektiv måde at gøre sin afdeling bedre.
Den japanske leveregel om kaizen=forbedring har gjort Toyota til et af de mest succesrige bilmærker i verden.
Nu har Psykiatri og Social tilbudt sine afdelinger og afsnit at bruge et par eftermiddage på at identificere nødlidende 
områder, analysere problemerne og løse dem undervejs i det daglige arbejde.
- Vi har kaldt det Blitz, fordi man kører hårdt på i kort tid. Normalt bruger man en uge, men da vi gennemfører det hele 
på to dage, er det Light-udgaven, siger chefkonsulent Gitte Skov, der har hjulpet op mod 10 afsnit i Psykiatrien med at 
optimere deres arbejdsgange efter denne metode, som er udviklet i samarbejde med Louise Iversen og Kasper Bjørn, 
Koncern HR.
- Projektet tager fat om nældens rod og forandrer på stedet. Vi foretager en såkaldt intervenerende observation, hvor vi 
betragter arbejdsgangene og griber ind med det samme, fortæller Gitte Skov.
Mange sengeafdelinger er glade for, at man undgår langstrakte forløb, som trækker folk ud af den daglige drift.
Udfordringen med Kaizen Blitz Light kan være, at folk bliver så begejstrede, at de får sat alt for meget i værk.
- Nogle steder gør man den fejl, at det bliver uoverskueligt, fordi man har så mange gode idéer. Der er størst chance for, 
at det lykkes, hvis man satser på at ændre få ting, siger Gitte Skov.

KAIzEN BLITz LIGHT

¨
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V agtstuen lignede en myretue, portø-
rerne måtte beskytte lægen mod en 
patient, og politiet mødte op med 

patienter, der skulle tvangsindlægges.
- Det var en rigtig E4-dag, erindrer 

afdelingssygeplejerske Birgitte Spandet 
om den dag, hvor chefkonsulent Gitte Skov 
var fluen på væggen. Med notesblokken 
i hånden, åbne øjne og ører gik chefkon-
sulenten rundt på afsnittet som en del af 
projektet ”Kaizen Blitz Light”, der kvikt, 
kort og kontant analyserer problemerne og 
sætter forbedringer i værk. ·Det tog ikke 
chefkonsulenten mere end en formiddag 
at få øje på udfordringerne, og det tog blot 
ledelse og personale et par eftermiddage 
at sætte løsninger i værk.

- Vi var hurtige på aftrækkeren, fortæller 
Birgitte Spandet, der sammen med over-
læge Michael Bo Pedersen havde bedt chef-
konsulenten lægge vejen forbi Herning.

Højlydt undren
Afsnit E4 er et velfungerende afsnit, men 
også her kan motoren hakke. Da afsnitsle-
delsen havde hørt projektet rosende omtalt 
i et andet af Regionspsykiatriens afsnit, 
tøvede man derfor ikke med at tage imod 
tilbuddet, der giver ledelse og medarbejdere 
mulighed for at opdage nye måder til forbed-
ring af det daglige arbejde.

- Vi havde et regulært problem med 
arbejdsstationer og arbejdspladser. Vi nær-
mest sloges om computerne, fortæller over-
læge Michael Bo Pedersen.

- Og vagtstuen lignede en kommando-
central, hvor informationerne fløj gennem 
luften, telefonerne kimede, og folk snak-
kede. Det var svært at koncentrere sig, sup-
plerer Birgitte Spandet.

En af fordelene ved projektet er, at det 
kører, mens afsnittet arbejder. 

- Chefkonsulenten undrede sig højlydt, og 
udfordringerne blev udstillet den formiddag, 
hun var her, siger Birgitte Spandet.

Samme eftermiddag mødtes en lille halv 
snes medarbejdere, og mange forslag til 
løsninger svirrede i luften. 

- Hvorfor afskaffer vi ikke rygerummet 
og bruger det som ekstra kontor? lød det 
pludselig. 

Allerede næste dag gik turen til kælde-
ren for at finde møbler og sætte en bærbar 
computer op i det nu nedlagte rygerum, 
som har fået navnet det nye kontor. 

Hvor man tidligere brugte vagtstuen til 
at rapportere til hinanden ved vagtskifte, 
vejlede elever og studerende, lave papirar-
bejde eller udveksle informationer, er disse 
aktiviteter nu flyttet hen i det nye kontor. 
Det glæder overlægen.

- Tidligere blev man ofte afbrudt midt i 
noget. Nu flytter jeg hen på det nye kontor 
i den anden ende af gangen, og når folk 
ikke kan se mig, kan de heller ikke lige råbe 
efter mig med en eller anden besked, siger 
Michael Bo Pedersen, der også glæder sig 
over, at der er kommet mere ro og mindre 
stress, efter det nye kontor er indrettet.

Færre møder
Arbejdsmetoden ”Kaizen Blitz Light” tilta-
ler både Michael Bo Pedersen og Birgitte 
Spandet.

- Som gammel kirurg og praktiserende 
læge, kan jeg ikke have, at noget er dys-
funktionelt. Kan vi få optimeret vores 
arbejdsgange lidt kvikt, er jeg tændt, siger 
Michael Bo Pedersen.

Derfor passer det ham også fint, at pro-
jektet betød, at konferencestrukturen blev 
ændret. Tidligere havde man tre tværfag-
lige konferencer om ugen. I dag er der to.

- Vi har tidligere haft en beslutnings-
gang, hvor det kunne tage måneder at 
beslutte noget. Nu kan vi beslutte det på 
langt kortere tid, siger Michael Bo Pedersen.

Birgitte Spandet roser medarbejderne for 
at være gode til at tage imod nye idéer og 
lade sig kigge over skulderen.

- Vi er vant til projekter og har tidligere haft 
en HR-medarbejder til at observere vores 
arbejdsgange. Vi har været gode til at turde 
sætte nye skibe i søen og prøve noget af. 
Blandt andet har gennembrudsprojektet, der 
skulle mindske tvang i psykiatrien, været med 
til at ændre kulturen, siger Birgitte Spandet.

Projektet fik også aflivet et mangeårigt 
ønske om en gangpasser-funktion. Gang-
passeren skulle være en person, der skulle 
være tilgængelig for patienterne og dermed 
mindske forstyrrelserne på vagtstuen ved 
for eksempel at lukke op, når det ringer på 
døren, lukke patienter ind fra haven og åbne 
for patienter, der skal ud og ryge.

I forbindelse med projektet, blev gang-
passer-funktionen oprettet som forsøg, men 
allerede begravet igen efter to uger. 

- Det viste sig, at stort set ingen ville 
varetage funktionen, og der lød nærmest et 
ramaskrig, da den blev sat i værk, fortæller 
Birgitte Spandet.

Ikke kun lyserødt
Selv om meget lykkedes på to eftermiddage, 
vil afdelingssygeplejersken ikke kun tage den 
lyserøde pensel frem. Gråtonerne skal med.

- Jeg troede, at vi havde annonceret pro-
jektet, så alle havde mulighed for at være 
med, så det kunne blive et fælles projekt. 
Men der var ikke så mange, der deltog, og 
det vanskeliggør følelsen af medejerskab. 
Det vil jeg gøre anderledes næste gang, lover 
Birgitte Spandet, der gerne vil have besøg af 
chefkonsulenten fra Psykiatri og Social igen.

- Jeg vil også helt sikkert anbefale projek-
tet til andre, for det er godt at have en uden-
forstående til at se på, det vi gør. Og så er 
det også sjovt, at man kommer i gang med 
ændringerne så hurtigt, men det er vigtigt, 
at have in mente, at ting tager tid. Det er en 
proces at skabe forandringer og ændre men-
neskers vaner, mener Birgitte Spandet.

Af: Alice Krøger

Foto: Birgitte Rødkær¨
Overlæge Michael Bo Pedersen og afdelingssygeplejerske 
Birgitte Spandet glæder sig over, at arbejdsgangene er for-
bedret efter et par effektive eftermiddage. 

Toptunet på en eftermiddag
Erfarne øjne fik nye briller, da Afsnit E4 i Regionspsykiatrien Vest tog imod tilbuddet om at 
få et frisk syn på arbejdsgangene.  Det er der kommet både idéer og handling ud af.
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

TagdækkeRvej UDVEKSLER 
MED UNGARSKE MEREK

Kan musik gøre livet lettere for børn med autisme? Det 
skal et nyt projekt afdække i løbet af de kommende to 
år. Institut for Kommunikation og Handicap under Cen-
ter for Børn, Unge og Specialrådgivning har netop fået 
tildelt 200.000 kroner fra TrygFonden og 100.000 kroner 
fra Sygekassernes Helsefond til et pilotprojekt omkring 
musikterapi.
 
Formålet med projektet er at bidrage til øget livskvali-
tet for børn med autisme – og deres familier. Børn med 
autisme har ofte svært ved at fungere socialt sammen 
med andre mennesker. Udenlandsk forskning har vist, 
at musikterapi kan øge børnenes sociale adfærd og for-
bedre kommunikationen. I Danmark er der endnu ikke 
lavet undersøgelser af, hvorvidt musikterapi kan bidrage 
til behandlingen af børn med autisme. Det er tanken, at 
pilotprojektet skal bane vej for en sådan undersøgelse.
 
I musikterapi anvendes spil på instrumenter og sang 
som redskab til at skabe kontakt med barnet og udvikle 
barnets evne til at være i samspil med omgivelserne. Det 
er også muligt at bruge musikterapi i forbindelse med 
udredningen af barnet.

300.000 kRONeR 
TIL MUSIKTERAPI

I forlængelse af en handicapkonference i den ungarske hovedstad 
Budapest i efteråret er der indgået en udvekslingsaftale mellem 
Tagdækkervej og den ungarske institution MEREK. 

Siden har en medarbejdergruppe fra Merek besøgt Tagdækkervej, 
og i uge 3 drog en gruppe repræsentanter fra Tagdækkervej på 
genbesøg i Budapest. 

Begge besøg var korte og intense og præget af kulturel 
forskellighed, sproglige udfordringer og fælles fagligt fodslag.

Den ungarske interesse i det danske socialområde rettede sig 
i første omgang mod brugen af hjælpemidler. Derfor blev de 
ungarske gæster præsenteret for moderne hjælpemidler - fra 
loftlifte til Smart-home-teknologi. Men undervejs blev det klart, 
at Ungarn og Danmark har meget at give hinanden på det sociale 
område generelt.

Så hvis den økonomiske og europapolitiske situation giver 
mulighed for det, vil et fremtidigt samarbejde både omfatte 
hjælpemiddelbrug og terapeutiske metoder.

Vidste du
at udtræk fra lønsystemet i december 
2011 viste, at der i Psykiatri og Social er
177 ansat i fleksjob, 33 i skånejob og 20 
i job med løntilskud.

Fra besøget på Tagdækkervej ses her forrest fra venstre: Tove 
Andersen Stræde, (afdelingsleder), Krisztina Kucsera (leder 
for plejen), Mariann Szücs (leder for aktivitet). Og bagerst fra 
venstre: Susanne Bruun Petersen (afdelingsleder), Charlotte 
Hestbæk (social-og sundhedsassistent), Krisztina Herczog (pro-
jektkoordinator og tolk), Judit Kiss (socialrådgiver) Kinga Dörnyei 
(fysioterapeut.)
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Helt som planlagt overgik det sociale områdes hjemmesider ved års-
skiftet til en ny platform på regionens internet. Hvert tilbud har fået 
sin egen selvstændige hjemmeside inden for en grafisk ramme, der 
både giver mulighed for en ensartet præsentation og en selvstændig 
profilering. 

Hjemmesiderne er målrettet mod kommunerne, der køber pladser på 
de sociale tilbud, men er også tænkt som informationssider til poten-
tielle brugere og pårørende. 

De enkelte institutionssider er knyttet op på en fælles portal, der 
fungerer som indgang til et samlet social område. Portalen findes på 
adressen www.social.rm.dk.

Tilbuddene har arbejdet flittigt med at få opbygget deres hjemmesider. 
Det er der kommet mange gode resultater ud af, som kan ses på den 
nye portal.

Nye SOciale 
HJEMMESIDER ER I LUFTEN

Hinnerup Kollegiet vil bygge fire nye boliger med fællesarealer, som skal danne rammen om et specialmiljø for ældre med autisme. 

De nye boliger kommer til at ligge ved Hinnerup Kollegiet i Hinnerup, og Realdania har bevilliget 2.5 millioner kroner til udarbejdelse af et projektforslag 
for de fire boliger samt et tilskud til den del af byggeriet, som omfatter sundheds- og aktivitetsfaciliteter samt ny teknologi. Desuden afsatte Regions-
rådet på sit sidste møde i 2011 5,9 mio. kr. til det nye byggeri. 

Hinnerup Kollegiets mål er at bygge de nye boliger med afsæt i ”Modelprogram for boliger til ældre med autisme”, som blev udviklet i 2010, og det skal 
ske i samarbejde med Landsforeningen Autisme, det nationale Videnscenter for handicap og socialpsykiatri under Socialstyrelsen og Realdania. 

BevilliNg fRa RealdaNia TIL HINNERUP KOLLEGIET

Januar 2012 varslede nye tider på Elbæk Højskole, Granbakken, Mosetoft, Nørholm Kol-
legiet og Saustrup. For med det nye år var fusionen af de fem tilbud også en realitet.

De er nu ét samlet tilbud med en forstander, et fællessekretariat og to driftsområder. 
Det blev der sat en streg under, da alle 374 medarbejdere på skift var på involverings-
seminar på Søndersøparken den 10. 11. og 12. januar. Her præsenterede de blandt andet 
deres respektive arbejdspladser for hinanden ledsaget af video, sang, grin og opfølgen-
de spørgsmål fra de nye kollegaer. Formålet med seminarerne, som fik god kritik, var 
dels at skabe et større kendskab på tværs af de fem tilbud og samtidigt give et indblik 
i, hvordan kompetencerne med fordel kan udnyttes på tværs og hvor mange ting, de 
374 medarbejdere og 17 afdelinger som udgør De5+, rent faktisk har tilfælles allerede. 

Næste skridt i fusionsarbejdet er, at alle afdelingslederne skal i gang med en ledelses- 
og organisationsudviklingsproces, som kommer til at køre hele 2012, så de står bedre 
rustet til håndtere det øgede ansvar, de får i den nye organisation.

fuSiON AF FEM TILBUD ER EN REALITET
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til behandling
Dømt 

V ed især alvorlige straffesager hører 
man ofte, at der skal foretages en 
mentalobservation på den sigtede 

person.
I sådanne sager kan det være overlæge 

Kirsten Nitschke, Retspsykiatrisk Ambulato-
rium, Aarhus Universitetshospital, Risskov, 
der bliver bedt om at stå for undersøgelsen.

- En mentalobservation er kort fortalt en 
meget grundig undersøgelse, der beskriver 
den sigtedes psykiske tilstand. Undersøgel-
sen afsluttes med en ca. 15 sider lang men-
talobservationserklæring, der er et lægeligt 
og juridisk dokument, som indgår i retssa-
gens akter. Dokumentet tager i sin konklu-
sion stilling til, om sigtede var sindssyg eller 
mentalt retarderet på gerningstidspunktet 
og dermed ifølge straffeloven ikke egnet til 
straf, forklarer overlæge Kirsten Nitschke.

- Og i de tilfælde hvor personen bliver 
erklæret ikke egnet til straf, indeholder 
erklæringen en anbefaling af, hvilken sær-

foranstaltning, der med fordel kan træde i 
stedet for almindelig straf.

Sådan bliver erklæringen til
Det er lægen, der har hovedansvaret for 
mentalundersøgelsen, men arbejdet fore-
går i tværfaglige teams, der består af en 
speciallæge og en sekretær og efter behov 
også en psykolog og en socialrådgiver. 
Teamet indhenter det nødvendige materiale 
for at kunne udarbejde erklæringen. Det 
er typisk akter fra retten, journal fra egen 
læge og hospitalsindlæggelser – både fra 
psykiatriske og somatiske afdelinger - hvor 
især EEG-undersøgelser og scanninger eller 
andet, der har påvist eventuelle hjernefor-
andringer er vigtige. Dertil kan indhentes 
oplysninger fra kommune, botilbud, bostøt-
te og andet. 

Anne Marie Hansen er socialrådgiver på 
Retspsykiatrisk Ambulatorium og arbejder 
ofte med mentalobservationer.  

- Mit arbejde er at udarbejde en meget 
grundig beskrivelse af sigtedes liv fra fødsel 
til gerningstidspunkt. Den skal indeholde et 
sammendrag af væsentlige oplysninger fra 
det indhentede og fra samtale med sigtede. 
Familieforhold, skolegang, beskæftigelse, 
boligforhold med mere, og min beskrivelse 
danner baggrund for lægens efterfølgende 
uddybende samtale med den sigtede, even-
tuelt sammen med psykologiske undersø-
gelser af eksempelvis begavelse eller risiko-
vurdering, forklarer hun. 

De fleste mentalundersøgelser foregår 
ambulant, hvilket vil sige, at sigtede bor 
hjemme eller er varetægtsfængslet, mens 
undersøgelsen står på. 

Et vigtigt dokument
Det er et stort arbejde at lave en men-
talobservation. Der skal ofte læses flere 
hundrede sider fra journaler og sagsakter, 
og undertiden har hver undersøger flere 

Det er et omfattende arbejde at udarbejde en mentalobservation, men det er også et 
vigtigt papir. Overlæge Kirsten Nitschke(th) og socialrådgiver Anne Marie Hansen.Hvert år får mellem to og tre hundrede personer, der er sigtet for en kriminel handling, foretaget en  

mentalundersøgelse på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Risskov - men hvad er en mentalobservation?

Det er et omfattende arbejde at udarbejde 
en mentalobservation, men det er også et 
vigtigt papir. Overlæge Kirsten Nitschke(th) 
og socialrådgiver Anne Marie Hansen.
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samtaler med sigtede. Udfra alle indhen-
tede oplysninger, egne undersøgelser og 
samtaler konkluderer lægen, om sigtede er 
egnet til at modtage almindelig straf.

- Min opgave er først og fremmest at 
beskrive psykopatologien, det vil sige, om 
den sigtede udviser psykiske symptomer 
eller en adfærd, der kunne give mistanke 
om, at personen er psykisk syg eller mentalt 
retarderet og dermed ikke egnet til straf. 
Her er det også vigtigt at kende sigtedes 
livshistorie. Det er en spændende proces, 
for man får et meget nuanceret billede af 
sigtede. Og man tænker sig grundigt om, 
inden man skriver den endelige konklusion, 
for det er et vigtigt og afgørende doku-
ment, forklarer Kirsten Nitschke.

I gerningsøjeblikket
Nogle sager giver næsten sig selv, mens 
andre er mere udfordrende. Det gælder 
eksempelvis sager, hvor den sigtede frem-

Der skal ifølge Retsplejeloven foretages en mentalundersøgelse, når det vurderes, at 

det kan have betydning for sagens afgørelse. Det vil sige, hvis sigtede tidligere har 

modtaget psykiatrisk behandling, eller der er grund til at tro, at sigtede er sindssyg 

eller mentalt retarderet. 

Men det kan også være kriminalitetens art og/eller grovhed, der giver grund til at tro, 

at den sigtedes mentale tilstand afviger fra det normale. Eksempelvis ved:

–  Drab og forsøg på drab

–  Grovere meningsløs eller særegen vold, særligt ved gentagelsestilfælde

–  Grovere og/eller gentagelsestilfælde af voldtægt og seksualforbrydelser over for børn

–  Brandstiftelse uden økonomisk motiv

Omkring 80 procent af alle mentalundersøgelser i Danmark foretages på tre centre og 

Justitsministeriets egen klinik i København. De tre centre ligger i Middelfart, Aalborg 

og Risskov. Centrene indgik i 2001 en særlig aftale med Justitsministeriet om udfær-

digelse af mentalundersøgelser.

Siden 2001 har centret i Risskov foretaget ca. 2500 mentalundersøgelser. Hvert år 

foretages der ca. 20 mentalundersøgelser på unge under 18 år og ca. 20 undersøgelser 

ambulant i Grønland.

Ifølge aftalen fra 2001 skal en mentalundersøgelse afgives efter 6 uger, men siden 2004 

har der været venteliste. Ventelisten skyldes primært mangel på speciallæger, men også 

at antallet af henvisninger har været stigende. Den gennemsnitlige ventetid var i 2010 

på 98 dage. Sigtede, der er varetægtsfængslede og unge under 18 år opprioriteres.

HVORNåR KRæVES EN ERKLæRING?

AFTALE OM MENTALOBSERVATIONER

¨

¨

Af: Mette Kristensen

Foto: Tonny Foghmar¨

Fortsættes >
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træder helt upåfaldende på undersøgelses-
tidspunktet, men kan have været sindssyg 
på gerningstidspunktet.

- Det kræver en grundig analyse at vur-
dere sigtedes psykiske tilstand på gernings-
tidspunktet, men ved at høre personen for-
tælle detaljeret om den kriminelle handling 
og tiden heromkring, kan man danne sig 
godt billede af, hvordan sigtedes psykiske 
tilstand var. Og i de tilfælde, hvor sigtede 
har en kendt diagnose, ved vi, hvordan syg-
dommen sædvanligvis udvikler sig og kan 
derudfra vurdere, om det er sandsynligt, at 
sigtede var sindssyg i gerningsøjeblikket, 
forklarer overlægen.

Neutralitet
Mentalobservationserklæringen skal være 
objektiv og neutral. Det gælder også den 
sproglige udformning. 

- Nogle tænker måske, at det må være 
svært at bevare neutraliteten, når man 
sidder over for et menneske, som har fore-
taget en meget alvorlig kriminel handling. 
Men det er ikke vores opgave at dømme, 

det er alene rettens. I de fleste tilfælde 
er skyldsspørgsmålet ikke afgjort, når vi 
foretager mentalobservationen, og det kan 
hænde, at sigtede frifindes. Vi skal beskrive 
den sigtedes psykiske tilstand, og hvad der 
måtte have indflydelse herpå - ikke dømme, 
forklarer overlæge Kirsten Nitschke.

Rettens afgørelse 
I komplekse sager, blandt andet hvis der 
er tale om alvorlig kriminalitet, og sigtede 
findes sindssyg eller mentalt retarderet, 
eller hvis der er usikkerhed i anbefalingen 
i erklæringen, kan sagen af anklagemyn-
digheden eller statsadvokaten forelægges 
Retslægerådet.

- Det er sjældent, Retslægerådet går 
imod vores anbefaling. Og der er som regel 
kun tale om nuanceforskelle, forklarer de to 
kolleger.

Det er dog i sidste ende dommeren i ret-
ten, der afgør, om sigtede skal dømmes til 
almindelig straf eller til behandling.

Paragraf 16: Ifølge hvilken, personer, 

der var utilregnelige på gerningstids-

punktet på grund af sindssygdom eller 

tilstande, der må ligestilles hermed, 

eller var mentalt retarderede i højere 

grad, ikke straffes. 

- Det betyder, at et menneske, der 

lider af en svær psykisk sygdom som 

skizofreni, paranoid psykose eller en 

svær grad af bipolar lidelse, eller som 

er mentalt retarderet, ikke straffes 

med fængsel. Personen vil i stedet 

blive idømt en særforanstaltning, hvil-

ket kan være psykiatrisk behandling, 

anbringelse på en særlig institution 

for domfældte udviklingshæmmede 

eller på psykiatrisk afdeling eller anden 

form for støtte og tilsyn, forklarer Kir-

sten Nitschke.

Paragraf 69: Som omfatter personer, 

der på anden måde har psykiske van-

skeligheder. Men her fritages ikke alle 

for straf. Det er en vurderingssag, og 

det afhænger af, om det anses som 

formålstjenligt at behandle frem for at 

give almindelig straf.

- Paragraf 69 kan benyttes ved sigtede, 

der fx lider af ADHD, senhjerneskade, 

misbrug eller depression. Et eksempel 

kunne være en lettere deprimeret per-

son, der i beruset tilstand har forsøgt 

at begå selvmord ved at sætte ild til 

sin lejlighed, som sigtes for brandstif-

telse. Her kunne det nok være mere 

formålstjenligt for at undgå fornyet 

ligeartet kriminalitet at behandle 

depressionen og et eventuelt misbrug 

end at straffe med fængsel, forklarer 

Kirsten Nitschke.

TO PARAGRAFFER I 

STRAFFELOVEN KAN 

DøMME TIL BEHANDLING
¨

Retspsykiatrisk Ambulatorium i Risskov er ét af fire steder i Danmark, hvor der udar-
bejdes mentalobservationer. Overlæge Kirsten Nitschke(th) og socialrådgiver Anne 
Marie Hansen.

Vil du vide mere: 
Læs: Rigsadvokatens meddelelse 5/2007 
(kan Googles)
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Tre kortfilm 
skal forebygge selvmord

Af: Klavs Vedel

Foto: Per Andersen, KOMO¨

En ung mand går målrettet udover en bro. Kameraet sender os 
efter gutten i hættetrøjen til der, hvor han stopper op et øjeblik 
og kigger ud over vandet, mens de grå skyer driver tungt forbi. 

Så beslutter han sig resolut og kravler op over rækværket.
Den effektfulde åbningsscene stammer fra "Skab håb - vind 

tid", en af i alt tre kortfilm, som Regionspsykiatrien Vest har lavet 
i samarbejde med det lokale produktionsselskab KOMO. Tre film, 
der alle i øvrigt udmærker sig ved at være gennemarbejdede pro-
duktioner.

- Det sker jo, til trods for at vi følger retningslinjerne, at en 
patient alligevel kommer af sted med at tage sit eget liv, fortæller 
udviklingskonsulent Agnethe Clemmensen, Regionpsykiatrien Vest. 

Hun har været tovholder i filmprojektet, der har strakt sig over 
et år og involverede både pårørende, patienter og personale.

- Vi er vedvarende optaget af at øge vores personales kompe-
tencer også i forbindelse med selvmordsforebyggelse. Det er ikke 
nok med retningslinjer, der skal mere til, understreger Agnethe 
Clemmensen. 

I alt har mere end 100 personer deltaget i filmarbejdet på for-
skellige tidspunkter undervejs.  

Det er sket gennem fordybelse i temaet, produktion af drejebø-
ger, rollespil, fokusgruppeinterviews, oplæg på personalemøder, 
patientinddragelse, skuespil- og statistarbejde og levering af gode 
locations – bl.a. døgnafsnit og et værelse med udsigt.

- Processen har været interessant og lærende for alle medvir-
kende, siger Agnethe Clemmensen og føjer til, at arbejdet med 
filmene i sig selv har haft stor positiv effekt for personalet på 
afdelingen.

De tre film er velegnede til introduktion og undervisning i 
temaet og til fordybelse og eftertanke. Filmene kan dog ikke stå 
alene. De er tænkt i sammenhæng med Regionspsykiatri Vest’ 
retningslinje om risikovurdering og selvmordsforebyggelse, der 
ligger i eDok. 

- Filmene er en del af et større materiale, som retningslinjen 
linker op til, og vi vil gerne komme ud for at introducere filmene 
og det materiale, der hører med, lover Agnethe Clemmensen.

Trygfonden har støttet projektet med 50.000 kroner.

Skab håb – vind tid
Filmen indkredser, hvordan medarbejdere i psykiatrien kan forsøge at forstå det selvmordstruede menneske.

Bryd tabu
Filmen er et rollespil, som viser hvor svært, det kan være at fortælle om sine selvmordstanker. Filmen viser, hvordan det alligevel 
kan lykkes at bryde dette tabu mellem patient, støtte- og kontaktperson og behandler.
 
det er en svær tilstand – men den går over
Filmen er en præsentation af redskabet: Suicidal Status Form (SSF– IIR). To erfarne sygeplejersker fortæller om deres praksiser-
faringer med at bruge redskabet i forbindelse med patientsamtaler og risikovurdering. Tillige fortæller en tidligere patient om 
egne erfaringer i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Se filmene på PS intranet/videndeling/tre film om forebyggelse af selvmord

FAKTA

¨

Forebyggelse af selvmord er en del af kernearbejdet i psykiatrien og et emne, der til stadighed 
kommer på dagsordenen på alle afdelinger. I Regionspsykiatrien Vest har man lavet tre kort-
film for at styrke indsatsen. 
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Struktur og forudsigelighed er normalt 
adelsmærker for det pædagogiske 
arbejde på Region Midtjyllands døgn-

institutioner for børn og unge. Men i efter-
året blev de kendte rammer sprængt. Det 
skete da to af regionens døgninstitutioner 
som en del af Børnehjælpsdagens projekt 
”Se mig” fik tildelt hver deres professionelle 
kunstner som gæstelærere i et komprimeret 
forløb, der kulminerede med udstilling af 
børnenes selvportrætter på det velansete 
kunstmuseum AROS i Aarhus. 

- Både eleverne og vi som lærere blev 
udfordret på vores måde at tænke på til 
dagligt. Det har på sin vis været grænse-
overskridende, men det har også været en 
aha-oplevelse, fortæller lærer Hanne Møl-
ler fra Mellerup Skolehjem og skoleleder 
Anne-Mette Vendelbo fra Himmelbjerggår-
den, der deltog i projektet med hvert deres 
hold elever. 

De to skolefolk fortæller samstemmen-
de, at projektet i løbet af få uger har styrket 
elevernes selvværd og selvtillid i en grad, 
som det ellers tager mange år at opbygge. 
Samtidig har de som undervisere fået nye 
vinkler på det pædagogiske arbejde.

Lærere slap kontrollen
Især følelsen af at skulle afgive kontrollen 
kunne godt virke skræmmende på de to 
skolefolk.

- Normalt tilrettelægger vi undervisnings-
forløb helt ned i detaljen, hvor vi forinden 
har haft møder med alle involverede. Her 
var det faglige lagt i hænderne på en kunst-
ner, mens vores rolle var at være til stede 
og hjælpe med det pædagogiske, fortæller 
Anne-Mette Vendelbo.

Hanne Møller fortæller, at hun bare havde 
en kort telefonsamtale med Mellerups kunst-
ner lige før den første undervisningsdag og 
derfor ikke vidste ret meget om programmet. 

- Det gjorde os mere jævnbyrdige med ele-
verne. Det var rart for dem at opleve, at vi 
som lærere var på udebane, siger hun.

Ved at afgive kontrollen kunne lærerne 
fokusere på andre dele af undervisningen.

- Til dagligt står vi for både det faglige og 
det pædagogiske. Ved at overlade det fag-
lige til en gæstelærer, kunne vi koncentrere 
os om at sikre de pædagogiske rammer og 
fordybe os i projektet sammen med børnene, 
fortæller Hanne Møller.

Elever fastholdt interessen
Selvom strukturen og rammerne blev brudt, 
oplevede de to skolefolk ikke, at eleverne 
mistede hverken interessen eller koncentra-
tionen. Tværtimod oplevede de, at eleverne 
fandt det bedste frem i sig selv og mødte 
udfordringerne med åbent sind.

- Det kan have noget at gøre med, at en 
gæstelærer møder eleverne med nogle andre 
forventninger, men jeg tror også, at det spil-
ler ind, at kunstnerne mødte eleverne med 
respekt. Eleverne følte, at deres malerier 
blev taget alvorligt, siger Hanne Møller.

Flere af børnene oplevede også, at de 
kunne identificere sig med kunstnerne.

- Vores børn er meget bevidste om, at de 
er lidt specielle. I kunstneren mødte de et 
menneske, som også er lidt speciel, og som 
har klaret sig godt ved at være det, fortæller 
Hanne Møller.

Samtidig oplevede børnene en profes-
sionel kunstner, der åbent fortalte, at også 
kunstnere kan have en dårlig dag, hvor man 
ender med at male det hele over og starte 
forfra.

- Derfor blev det aldrig et nederlag for ele-
verne, når de malede forkert, bemærker hun.

Værker blev rost til skyerne
Et af de mest afgørende resultater var den 
anerkendelse, som eleverne opnåede – ikke 

kun fra deres egne lærere og kunstnerne, 
men også fra omverdenen. Det gjorde sig 
især gældende ved ferniseringen på AROS, 
hvor fremmede voksne uopfordret roste de 
enkelte værker.

- Den anerkendelse kunne man se, at de 
tog til sig. Vi kunne se, hvordan de rankede 
sig og nærmest voksede 10 centimeter. Vi 
oplever ikke, at de vokser så meget, når vi 
anerkender dem i dagligdagen, fortæller 
Anne Mette Vendelbo.

- Vi har snakket med eleverne om, hvad 
det er for en chance, de har fået, og hvor 
svært det er at komme til at udstille på 
AROS. Det svarer til at spille fodbold i Parken 
eller spille musik på Orange Scene på Roskil-
de-festivalen, bemærker hun.

At Børnehjælpsdagen har stået for koor-
dineringen af projektet har lettet en stor 
arbejdsbyrde fra de to institutioner. Rådet til 
kolleger fra de to skolefolk er derfor klart:

- Hvis I får et lignende tilbud, så sig ja. 
Der er nogle kameler, der skal sluges, men 
børnene får kolossalt meget ud af det!

Af: Jan Hallin

Foto: Tonny Foghmar¨

Skoleleder Anne-Mette Vendel-
bo fra Himmelbjerggården (tv) 

og lærer Hanne Møller fra Melle-
rup Skolehjem fortæller, at både 
elever og lærere fik meget ud af 

samarbejdet med kunstnerne.

Kunsten sprængte rammerne
Den pædagogiske faglighed blev positivt udfordret af den kunstneriske, da Mellerup Skolehjem og 
Himmelbjerggården deltog i projektet ”Se mig”, der sluttede med udstilling af børnenes værker på 
kunstmuseet AROS i Aarhus.

Blandt projektets ni deltagende  
institutioner var to fra Region Midt-
jylland: Mellerup Skolehjem og  
Himmelbjerggården.

De to institutioner deltog med til-
sammen 25 børn i alderen 7-17 år.

Mellerup Skolehjems kunstner var 
Marianne Jørgensen fra Viby

Himmelbjerggårdens kunstner var 
Verner Brems fra Skanderborg

FAKTA

¨
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sprængte rammerne

Projektet ”Se mig” var arrangeret af Børnehjælpsdagen.
Projektet omfattede cirka 100 børn fra ni danske døgninstitutioner.

Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, der siden 1904  
har arbejdet for børn og unges vilkår i Danmark. 

Børnehjælpsdagen har særligt fokus på anbragte børn og unge i Danmark.

FAKTA

¨
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Det var ret specielt at sidde hjemme i min egen lejlighed og 
så være til samtale på samme tid. Men det var en over-
raskende god oplevelse. Samtalen kørte godt, billedet var 

skarpt, og der var ingen lydforsinkelser, siger Maibrit Pedersen, som 
dog alligevel var træt af, at hun ikke kunne være fysisk til stede ved 
jobsamtalen.

En koncentreret og intens samtaleform
- Selvom det var en god samtale, er der ingen tvivl om, at det 
havde været mere optimalt at være der fysisk, for den non-verbale 
kommunikation er helt væk, når man taler sammen over nettet. 
Derfor bliver du 100 procent bedømt på det, du siger, og der er ikke 
plads til smalltalk om for eksempel vejret eller kaffen. Samtalen 
bliver meget koncentreret og intens, forklarer Maibritt Pedersen, 
som trods sit fysiske fravær fik tilbudt stillingen som sygeplejerske 
på det helt nye afsnit M3 på AUH Risskov. 

Gitte Rahbek er oversygeplejerske på afdeling M og sad i ansæt-
telsesudvalget. Hun har ansat 36 sygeplejersker til den nye afdeling 
og afholdt ca. 50 samtaler, heraf tre over Skype. At holde jobsam-
taler over Skype viste sig at være en meget anderledes oplevelse. 

- Normalt når jeg snakker med en mulig kandidat, så hører jeg 
efter, hvad vedkommende siger, men jeg tolker også rigtig meget 
på alle de non-verbale ting, personen gør. Det vil sige hvordan ved-
kommende indtager rummet? Om han/hun siger pænt goddag og 
giver hånd? Hvordan øjenkontakten er? Hvordan kropssproget er? 

Og så videre. Når al den non-verbale kommunikation forsvinder, 
må man i stedet forsøge at stille nogle mere personlige spørgsmål, 
for på den måde at få afdækket, hvad det er for en person, der er 
til samtale, fortæller Gitte Rahbek, som finder, at en samtale over 
Skype er et rigtig godt alternativ – som dog aldrig kan blive en fuld-
god erstatning for den almindelige samtale. 

Vælg den bedste kandidat 
Men hvorfor så overhovedet holde samtaler over Skype? Gitte Rah-
bek forklarer:

- Det er ikke fremmed for os at bruge video. I det daglige bruger 
vi f. eks. video i forbindelse med møder, og vi har videosamtaler 
med patienterne på Samsø. Så hvorfor ikke også bruge video til 
jobsamtaler? Hvis en velegnet kandidat er i et andet land, hvorfor 
så ikke tænde skærmen og tage samtalen der? Det kan jo være, 
at kandidaten har noget ekstra godt at byde på, og så skal fysiske 
afstande ikke hindre os i at få den rigtige medarbejder til jobbet.

Maibritt Pedersen selv er meget glad for, at hun søgte jobbet på 
trods af, at hun befandt sig i Norge under samtalen:

- Jeg kan godt anbefale en Skype-samtale til andre, som ikke 
har mulighed for at være fysisk til stede ved en samtale. Jeg er 
super glad for at have fået chancen for en samtale og ser det som 
en positiv og fremsynet ting, at min nye arbejdsplads ikke lader 
afstanden være en forhindring. 

Fire ansigter kigger nysgerrigt ud på hende fra den lille computerskærm, som hun 

har stillet foran sig på sofabordet. Forventningsfuld og en smule nervøs sidder 

sygeplejerske Maibrit Pedersen klar foran skærmen i sin lille lejlighed i Tananger i 

Norge. Forude venter en jobsamtale af den mere utraditionelle slags – en samtale 

over Skype. 

Til jobsamtale 
over Skype
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Af: Signe Budde Opstrup

Foto: Tonny Foghmar¨

Sygeplejerske Maibrit Pedersen - på skærmbilledet - er nu ansat på det nye afsnit M3 i Risskov efter en jobsamtale over Skype fra Norge.
(Konstrueret foto.)

Afsnit M3 er et nyt afsnit på afdeling M (Afdeling for Organiske Psykiske Lidelser og Akutmodtagelse) på Aarhus Universitets-

hospital, Risskov. 

M3 åbnede d. 30. januar 2012. 

På nær afdelingssygeplejersken på M3, Birgitte Jensen, samt nogle få medarbejdere, er alle på afsnittet nye i psykiatrisk øje-

med. Derfor har de i januar fulgt et intensivt introforløb, hvor de er blevet klædt godt på til jobbet. Desuden har syv af de i alt 

36 medarbejdere samt afdelingssygeplejersken i december været ansat på M2 for at lære, hvordan et afsnit fungerer. 

DET NyE AFSNIT, M3 I RISSKOV

¨
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

VELBESøGT HC-KONFERENCE
Tangkær, Landsforeningen mod Huntingtons Chorea og Olavikens 
Alderpsykiatriske Sykehus i Bergen stod den 18. og 19. november 
bag den første nordiske konference for fagfolk om Huntingtons 
Chorea. Der var over 90 deltagere fra kommuner, regioner og den 
private sektor i hele Norden, og der var stor tilfredshed med konfe-
rencen hos deltagerne. 

Udover fire faglige oplæg, som både var teoretiske og praktisk 
anvendelige, var der i løbet af de to dage også fokus på den nyeste 
forskning i Huntingtons Chorea, ligesom der var sat tid af til net-
værksdannelse. Især de mange diskussioner på tværs af fag- og 
landegrænser høstede roser fra deltagerne. Der var meget inspi-
ration at hente, fordi der trods mange ligheder i de nordiske lande 
stadig er forskelle i tilgangen til de HC-ramte. De forskelle kan 
deltagerne tage op igen i 2013, hvor den næste nordiske konference 
om Huntingtons Chorea skal løbe af stablen. Denne gang i Norge.

Region Midtjylland, Herning og Aarhus kommuner er gået sam-
men om en ny institution for kriminelle unge efter den såkaldte 
MultifunC-metode. Institutionen placeres i Viby i Aarhus Kom-
mune og kan modtage de første beboere i oktober.

MultifunC-metoden er et kort, intensivt behandlingsforløb 
for unge med kriminel, aggressiv og voldelig adfærd. Meto-
den har i flere år været anvendt i Norge og i Sverige med 
stor succes. 

Den nye institution normeres til otte unge i alderen 14-18 år 
og får adresse på Damagervej 26 i Viby i Aarhus Kommune, 
hvor Region Midtjylland i forvejen driver et socialt tilbud, 
nemlig Høskoven. 

RegiON Og kOmmuNeR 
SAMMEN OM Ny INSTITUTION

De seks socialpsykiatriske tilbud i CVOS havde stor suc-
ces med temadagen "Mennesker med psykisk sygdom, 
der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et 
retsligt perspektiv", som løb af stablen i Gjern den 12. 
januar. 

150 deltagere fra hele landet og en bred vifte af den 
offentlige sektor, hørte blandet andet om, hvordan 
Psykiatri og Social i Region Midtjylland arbejder med bor-
gere, der har fået dom til behandling. Emnet blev valgt, 
fordi de seks tilbud oplever en stigende efterspørgsel fra 
kommunernes side på tilbud til borgere med en dom.

Interessen for emnet var også stor, og 80 måtte i første 
omgang gå forgæves, da de ville tilmelde sig temada-
gen. Derfor arbejdes der allerede nu på at få arrangeret 
endnu en temadag.

I forbindelse med den kommende psykiatriplan er der holdt cafémøder i 
Viborg, Risskov og Herning. De omkring 180 deltagere talte medarbejde-
re i psykiatrien og socialpsykiatrien, bruger- og pårørendeorganisationer, 
kommuner, praksissektor og politi.

På møderne blev der drøftet emner som kvaliteten i behandlingen,  
specialisering, inddragelse af patient og pårørende, effektivitet og  
samarbejdet mellem sektorerne. 

Der var en god diskussionslyst blandt de fremmødte, og det rådgivende 
udvalg og administrationen fik mange gode inputs med der fra. De vil nu 
blive samlet og indgå i det videre arbejde med psykiatriplanen.

Temadag Om 
RETSPSyKIATRI VAR  
EN STOR SUCCES

cafémødeR TRAK 
180 DELTAGERE
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OmSORG FOR DIG, SOm ARBEjDER mED OmSORG FOR ANDRE
Af Benedikte Exner, Dansk Psykologisk Forlag, 2011. 100 sider.

Som professionel omsorgsgiver er evnen til at kunne tilsidesætte egne behov af hensyn til dem, som har 
større behov eller er afhængige af én, meget vigtig. Men når denne adfærd bliver automatisk og ubevidst, 
er det uhensigtsmæssigt. Det skaber udmattelse, udbrændthed, sygdom, manglende arbejdsglæde, flugt 
fra omsorgsfagene og en masse undertrykt vrede og konflikter i og imellem omsorgsgiverne; også det 
faglige overblik risikerer at blive sløret. 

Det kan man læse om i bogen: Omsorg for dig, som arbejder med omsorg for andre.

Bogen er letlæst og henvender sig til pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, 
psykologer, terapeuter og socialrådgivere. 

Forfatteren har 30 års omsorgserfaring som henholdsvis sygeplejerske og psykoterapeut.

Som der står i forordet af Lars J. Sørensen, chefpsykolog, Nykøbing Sjælland: Denne bog er, hvad den giver 
sig ud for at være – en venlig brugsbog og reflektionspartner for den, der gerne vil trives og vokse med at 
være hjælper for andre. 

Bogen kan lånes på Psykiatrisk Forskningsbibliotek, tlf. 7847 1230 eller mail: risskov.fbi@rm.dk 

mOR ER INDLAGT
Af mette Egelund Olsen, illustreret af Lea Letén, SINDs Pårørenderådgivning, 2011.  
24 sider. 20 kroner

"Mor er blevet indlagt”, siger far. Igen, tænker jeg. For mor er syg. Af og til. Min mor har en sygdom. Man 
kan ikke se den. Hun har ingen sår. Ingen gips på. Det gør ikke ondt. Den sidder i min mors hoved. I hjer-
nen. Den gør hende ked af det. Den gør hende træt. Lægen kalder det for depression." 

Børnebogen fortæller historien om en pige, der oplever sin mor blive indlagt (igen). Den er oplagt til 
oplæsning for 5-9 årige, og vil kunne bruges som indledning på en samtale om, hvordan det er, når ens far 
eller mor har en psykisk lidelse. 

Forordet, skrevet af professor, ledende overlæge Poul Videbech, indeholder facts om depression og hvor-
dan sygdommen indvirker på en familie. Psykolog, børnegruppeleder Vibeke Hansen slutter bogen med en 
samling af kortfattede, men gode råd til de voksne omkring barnet.

Bogen kan købes hos PsykInfo Midt, tlf. 7847 0450 eller mail psykinfo@rm.dk 
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OmsOrg 
fOr dig

som arbejder 
med omsorg 

for andre

OmsOrg fOr dig, sOm arbejder med OmsOrg fOr andre 
er en brugs- og refleksionsbog, hvis formål er at formidle viden 
om og opmærksomhed på, hvordan den professionelle om-
sorgsgiver kan drage omsorg og ansvar for sig selv og samtidig 
trives og vokse med opgaven. 

Som professionel omsorgsgiver er evnen til at kunne tilside-
sætte egne behov af hensyn til dem, som har større behov eller 
er afhængige af en, meget vigtig. Men når denne adfærd bliver 
automatisk og ubevidst, er det uhensigtsmæssigt. Det skaber 
udmattelse, udbrændthed, sygdom, manglende arbejdsglæde, 
flugt fra omsorgsfagene og en masse undertrykt vrede og kon-
flikter i og imellem omsorgsgiverne; også det faglige overblik 
risikerer at blive sløret.

Med mere end 30 års erfaring som professionel omsorgsgiver 
– heraf 10 år som leder – bringer forfatteren viden, personlige 
fortællinger og spørgsmål til omsorgsgiveren med henblik på 
refleksion og øget bevidsthed om, hvordan omsorgsgiveren 
behandler sig selv – og dermed andre.

Læseren bliver mødt og forstået i mange letgenkendelige pro-
blemstillinger, man dagligt møder som behandler og omsorgs-
giver.

Henvender sig til professionelle hjælpere som sygeplejersker, 
social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, 
læger, psykologer, undervisere og selvstændige behandlere.

Jeg er enig i, at egenomsorgen er vigtig for at kunne yde til 
andre, men hvor er det nogle gange svært. Det er en god 
indfaldsvinkel med spørgsmål til læseren. De får mig til at 
reflektere. Jeg ser bogen som en brugsbog. Jeg har flere 
gange måttet vende tilbage i teksten og sige, hvad var det 
nu, der stod? Og hvordan kan jeg bruge det?

– Susanne Stubager, plejehjemsassistent og socialpædagog
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Bogen giver helt klar mening for mig at 
læse, og på samme tid er det en øjenåbner 
– jeg skal passe på mig selv i det her fag. 
Der er masser af stof til eftertanke.

– Kirsten Elb Jespersen, støttepædagog

Det er sørme interessant læsning og me-
get rammende og vedkommende. Jeg får 
sådan lyst til at debattere emnet. Generelt 
kan jeg godt lide, at der stilles spørgsmål. 
Det giver mulighed for at reflektere på 
egen situation.

– Jette Poulsen, socialpædagog

Emnet er meget relevant og brugbart 
til egen læring og omsorg. Når jeg læser 
bogen med lederbriller, kan jeg kun være 
tilfreds, hvis en medarbejder tager vare 
om sig selv og siger ja og nej klart. Ledere 
sidder ofte med nedslidte mennesker når 
det er alt for sent, derfor er bogen meget 
vigtig.

– Helle Winding, ledende sygeplejerske
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mindeord om pædagog judy meiniche Simonsen

Farvel til et enestående menneske

30

Judy Meiniche Simonsen, socialpædagog på det social- 
psykiatriske bosted Blåkærgård, er død, 46 år.

Det var med stor sorg, at medarbejdere og ledelse på  
Blåkærgård den 8. februar modtog beskeden om, at Judy 
Meiniche Simonsen var fundet dræbt.

Judy var så ordentligt et menneske. Hun var en livsglad, 
optimistisk og positiv kvinde, og hun troede på det bedste i 
alle mennesker.

Hun var et varmt og hudløst ærligt menneske. Uanset hvil-
ken fortid og hvilke fejltagelser et menneske har begået 
tidligere i sit liv, var Judys tilgang, at der altid var noget 
positivt i hver eneste person, man kunne bygge videre på.
Hun var utrolig faglig kompetent, og hun havde en sund og 
reflekterende tilgang til de udfordringer, hun mødte i sin 
hverdag.

Judy var vellidt af alle på Blåkærgård, hvor hun arbejdede i 
fire år. Hun var en kollega, man altid kunne regne med. Hun 
var der altid 100 procent for sine kolleger. Hun var den, der 
gik foran, når der var brug for forandringer.

Hun havde begge ben solidt plantet i virkeligheden. Hun 
var ærlig i sit arbejde, strøg ingen med hårene, og hun var 
skarp, men aldrig fordømmende. Hun gik frisk ind til alle 
opgaver og så muligheder frem for begrænsninger.

Judy har sat mange menneskelige og pædagogiske spor i 
alle vore hjerter. Hun har om nogen gjort en forskel og bliver 
svær at erstatte.

I denne svære stund går vores medfølelse til Judys mand og 
deres to børn, der så pludseligt og meningsløst har mistet 
en hustru og en mor.

Psykiatri- og socialledelsen udtrykker også sin dybeste med-
følelse med Judy Meiniche Simonsens ægtefælle og børn.

Region Midtjylland har mistet en dygtig og kompetent 
medarbejder, som var drevet af den værdi, der bør være 
bærende i alt socialt arbejde, nemlig ønsket om at give 
syge, udsatte og handicappede et godt og værdigt liv.

Judy Meiniche Simonsen står med sin person og arbejdsind-
sats som et lysende eksempel til efterfølgelse for alle med-
arbejdere og ledelser indenfor det sociale område.

Region Midtjylland har under tragiske omstændigheder mistet en af 
sine medarbejdere, pædagog Judy Meiniche Simonsen. Medarbejdere 
og ledelse på bostedet Blåkærgård, som var Judy Meiniche Simonsens 
nærmeste kollegaer, har skrevet følgende mindeord:

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2012
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midt i  min hverdag

Lægesekretær på O2 i Regionspsykiatrien Horsens og EPJ-superbruger.

- Giv MidtEPJ tid og oplev, hvordan den nye logik og de 

nye rutiner langsomt vil vinde indpas og afsløre et godt 

system med nogle spændende funktioner.  

¨

¨

Af: Signe Budde Opstrup

Foto: Gregers Kirdorf¨

Annelisa Juul Hansen

Da hun første gang så MidtEPJ, den elektroniske patientjournal, 
blev hun lidt skræmt af alle de funktioner og de mange klik, der 
er i systemet. Men jo bedre hun lærte MidtEPJ at kende, des bed-

re syntes hun om det, og jo flere brugbare og tidsbesparende funktioner, 
blev hun opmærksom på.

Hun er lægesekretær Annelisa Juul Hansen, som sammen med kolleger-
ne i Horsens tog MidtEPJ i brug d. 1. september 2011. Selv havde Annelisa 
stiftet bekendtskab med MidtEPJ allerede i januar 2011. 

- Jeg blev præsenteret for MidtEPJ ca. et halvt år før mine kollegaer, 
fordi jeg skulle være med til at undervise i det. Det betyder, at jeg nu har 
haft tid til at lære systemet rigtig godt at kende – jeg har set lyset, om 
man vil. Og det tror jeg også, at alle andre med tiden vil komme til, siger 
Annelisa Juul Hansen og uddyber:

- Vi gik fra at være eksperter på vores gamle system den ene dag til at 
være nybegynder i MidtEPJ den næste, og det var selvfølgelig hårdt. Men 
stille og roligt er vi blevet bedre og bedre til at bruge MidtEPJ, og i dag 
går det rigtig godt. 

- En af de gode ting er, at der er integration til andre systemer som 
Labka II og til NIP registrering, påpeger Annelisa Juul Hansen.

Hendes råd til andre, som stadig arbejder med at få MidtEPJ ind på ryg-
raden, er: 
- Giv det tid og oplev, hvordan den nye logik og de nye rutiner langsomt vin-
der indpas og afslører et godt system med nogle spændende funktioner.

Selv er Annelisa Juul Hansen positivt overrasket over, hvor godt indførel-
sen af MidtEPJ i Horsens er gået, og hvor gode folk har været til at få det 
til at køre. 

Et andet råd, som Annelisa meget gerne giver videre er: Ryd op!

- Når hele psykiatrien, ja faktisk hele regionen, bruger samme system, 
er det nødvendigt med stor oprydningsdisciplin, hvis vi skal undgå en 
masse overflødige og forstyrrende data i systemet.  

Hun har set lyset i MidtEPJ  


