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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
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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: 
Social- og sundhedsassistent Dorte Eriksen og socialpædagog Gitta 
Heiselberg har i knap et år gennemgået og struktureret arbejdsmetoderne 
på det socialpsykiatriske botilbud Pilebakken. Resultatet er, at man nu har 
en fælles arbejdsmetode i forhold til alle beboere, og der er klare faglige 
begrundelser for de valg, medarbejderne tager. Foto:  Jørgen Ploug
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Pilebakken har det seneste år gennem-
gået sine arbejdsmetoder med afsæt i 
den neuropædagogiske arbejdsvinkel, 

kvalitetsmodellen på det sociale område og 
de sociale indikatorprogrammer, SIP. Det har 
strømlinet måden at arbejde på og skulle 
gerne føre til en bedre hverdag for beboerne 
samt lette dokumentationsarbejdet for de 
enkelte kontaktpersoner, siger bostedleder 
Jytte N. Jacobsen. 

Processen blev for alvor sat i gang af et 
fælles projekt i socialpsykiatrien om, at der 
skulle udarbejdes psykosocial udredning på 
hver enkelt beboer. Den opgave landede hos 
medarbejderne Gitta Heiselberg og Dorte 
Eriksen, som har været frikøbt to dage om 
ugen i 2011 og en dag om ugen i år til at løse 
opgaven.

Inden da havde alle medarbejdere på 
Pilebakken over en to årig periode været på 
kursus i neuropædagogik, så der var en fæl-
les viden og forståelse for diagnoser og deres 
betydning at bygge på. 

Gitta Heiselberg og Dorte Eriksen tog hul 
på opgaven ved at observere arbejdsproces-
serne på Pilebakken og notere både små 
og store ting ned samt indsamle den tavse 
viden.

Derefter gik de i gang med at sammen-
skrive arbejdsmetoderne og udarbejde et 
observationsskema til brug for udredning. 
Skemaet skulle blandt andet sikre, at der 
laves realistiske mål og delmål i forhold til 
SIP spørgeskemaer og er samtidig doku-
mentation for, hvorvidt beboeren selv kan 
deltage i at lave SIP skemaer, eller pårø-
rende eller værge skal inddrages.
Skemaet blev afprøvet på konkrete beboere, 
inden de to medarbejdere præsenterede det 
for kollegerne på en temadag. På temadagen 
gennemgik de skemaet og gjorde rede for, 
hvordan man arbejder med det. 

Sådan er arbejdsgangen
Gitta Heiselberg og Dorte Eriksens arbejde 
er samlet i et undervisningsmateriale med 
titlen ”Pilebakkens arbejdsmetoder – omsorg 
er at tænke på det hele menneske”. Her 
gøres kort rede for hjerneskader og de symp-
tomer, de kan give, der er en gennemgang 
af forskellige diagnoser, og så er der det nye 
observationsskema til brug for udredning 
på Pilebakken og endelig en samlet oversigt 
over Pilebakkens arbejdsmetoder og formå-
let med dem.

Af undervisningsmaterialet fremgår det, 
hvordan forløbet af udredningen er, når der 
flytter en ny beboer ind på Pilebakken: 

Først skal diagnosen stilles, hvis den ikke 
allerede er på plads. Herefter er det så obser-
vationsskemaet tages i brug for at afdække, 
hvor belastet beboeren er i forhold til diagno-
sen. Herefter gælder det for personalet om 
at finde de ressourcer og områder, der kan 
kompensere for diagnosens betydning hos 
beboeren, da ikke alle diagnoser udvikler sig 
ens ved de enkelte beboere. Men med den 
viden alle medarbejdere har fået, er der flere 
muligheder at arbejde med. Der skal udar-
bejdes døgnrytme og laves mål og delmål på 
de områder, hvor der er brug for ekstra fokus 
eller for at finde ud af, hvor der er mulighed 
for udvikling, og i forhold til hjemkommu-
nens mål for opholdet.

Hver 3. måned gennemgås hver enkelt 
beboer i forhold til, om der er noget, der skal 
tages højde for, nye delmål og så videre.

Og beboerens individuelle plan evalueres 
løbende og mindst en gang om året.

Fælles arbejdsmetode
Pilebakken har nu et skema med en nøje 
beskrivelse af hver enkelt beboer, som også 
rummer en beskrivelse af selvbestemmelse 
og kommunikationsevner. Og da der har 

været fokus på dokumentation, fremgår 
mål og delmål i forhold til den opgave, som 
beboerens hjemkommune har bestilt hos 
Pilebakken, tydeligt.

Resultatet af det samlede arbejde er ble-
vet, at Pilebakken har fået en fælles arbejds-
metode i forhold til alle beboere, og der er 
faglige begrundelser for, hvad den enkelte 
medarbejder vælger at gøre.

- Arbejdet har ført til, at vi er blevet mere 
bevidste om, hvad den enkelte beboer kan, 
og det betyder, at vi ikke bliver ved med ”at 
banke på den samme dør” der ikke vil åbne, 
men prøver noget andet, når vi skal nå et 
mål. Vi er blevet bedre til at lægge os selv 
væk og lytte til beboeren. Det er nemlig lige 
meget, hvad VI synes, hvis det virker for 
beboeren, forklarer Gitta Heiselberg, og Dorte 
Eriksen fortsætter:

- Det er jo ikke beboeren, der skal ændre 
sig. Det er os, der skal ændre tilgangen. Og 
vi er blevet mere opmærksomme på at se 
muligheder frem for begrænsninger.

Større fælles viden og faglig sikkerhed
De to medarbejdere fortæller, at Pilebakken i 
dag er et sted, hvor der er opnået konsensus 
om, hvordan man gør, og hvor alle gør det 
samme. Og hvor alle er bevidste om, at det 
er vigtigt at dokumentere også de små ting 
og at uddybe det, man observerer.

- Med vores nye dokumentation kan vi med 
god samvittighed tilkalde en vikar eller sende 
beboere videre ud af huset. Nu kan alle se, 
hvad det er for en beboer, det drejer sig om, og 
hvad der skal til for, at han eller hun profiterer 
af det, vi gør, forklarer de to og understreger:

- Den mere strukturerede måde at arbej-
de på har højnet vores faglighed, og det er 
blevet synligt for andre, hvad vi gør.

Pilebakken har finpudset 
Af: Gudrun Haller

Foto: Jørgen Ploug¨
sine arbejdsmetoder

Pilebakken i Salten, der er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker over 50 år, har sat sine 
arbejdsmetoder i system og derved skabt klarhed om, hvad Pilebakken lægger i begrebet:  
et specialiseret tilbud

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2012
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sine arbejdsmetoder

Pilebakken har 28 beboere med forskellige 
psykiatriske lidelser, nogle er alkoholskadede, 
og mange har dobbeltdiagnoser. Beboerne 
har mere komplekse problemstillinger i 
dag end for få år siden, og det kræver mere 
specialviden hos personalet.  
Der er omkring 50 ansatte heraf 6 – 7 elever.

FAKTA

¨

Medarbejderne, social- og sundhedsassistent  
Dorte Eriksen og socialpædagog Gitta Heiselberg 
har struktureret arbejdsmetoderne på det social-
psykiatriske botilbud Pilebakken, og det har  
højnet fagligheden på stedet, fortæller de to.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2012
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E fter det tragiske drab på socialpædagog Judy Meiniche 
Simonsen i marts, er hverdagen atter ved at indfinde 
sig på regionens sociale bosteder og i administrationen. 

Sagen er dog langt fra glemt – og vil heller aldrig blive det. Min-
det om Judy Meiniche Simonsen vil altid være der.

Fra yngste praktikant til øverste ledelse har vi siden drabet 
alle sammen været optaget af, hvordan vi på nogen måde kan 
forhindre en lignende situation – eller i det hele taget undgå 
situationer, hvor medarbejdere kommer i fare eller føler sig tru-
ede, mens de passer deres arbejde. Derfor iværksatte psykiatri- 
og socialledelsen kort efter drabet en intern undersøgelse, hvor 
vi fik set den generelle sikkerhed efter i sømmene. Resultatet 
af analysen var, at meget kan gøres bedre, selvom man ikke 
decideret kan sige, at forsømmelser var medvirkende årsag til 
drabet.

En af de vigtigste læresætninger i kølvandet på drabssagen fra 
Blåkærgård er, at vi skal blive bedre til at arbejde struktureret 
med sikkerhed. Vi skal i fællesskab have indarbejdet rutiner, 
hvor de enkelte beboere risikovurderes dagligt efter fastlagte 
kriterier, som gerne er ens for alle arbejdspladser – uanset om 
det er på et socialt bosted eller en psykiatrisk afdeling. Ved at 
risikovurdere på samme måde kommer vi til at tale det samme 
sprog. Vi skal blive bedre til at kommunikere med hinanden 
inden for Psykiatri og Social. Det gælder ikke kun, når en bor-
ger flytter mellem psykiatrien og et socialt bosted. Det gælder 
hele tiden. Kun gennem en løbende og tæt dialog kan vi sikre 
den nødvendige videndeling. Det er nødvendigt i en tid, hvor 
borgere med komplekse psykiatriske diagnoser i stigende grad 
bliver indskrevet på de sociale bosteder – og hvor psykiatrien i 

stigende grad skal kunne tage vare på mennesker med en social 
problemstilling.

Det er ikke en opgave, psykiatri- og socialledelsen kan løse 
alene. Det er en opgave, der kræver, at vi alle står sammen og 
løfter i flok. Det gælder uanset om du er leder, medarbejder 
eller vikar. Det gælder uanset om du har en pædagogisk, sund-
hedsfaglig eller akademisk baggrund. Gennem det fælles ansvar 
kan vi gøre den bedste forskel.

Charlotte Josefsen  
Socialchef

Leder     

Fællesskabet 
skal løfte sikkerheden
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Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social

Af: Gudrun Haller

Foto: Michael Lange¨

Psykiatri og Social skal være nationalt bemærkel-
sesværdig, når det gælder udvikling og anvendelse 
af teknologi i psykiatrien og på det sociale område. 

Sådan lyder visionen for den to årige satsning på tekno-
logi, som psykiatri- og socialledelsen har spændt foran 
de udfordringer, som både psykiatrien og socialområdet 

står i.

Det er intentionen, at brug af forskellige teknologiske løsnin-
ger skal øges for blandt andet, at
•   sørge for bedre behandling
•   øge produktiviteten,
•   give patienter mulighed for at tage del i egen behandling
•   udbygge ambulante behandlingstilbud og udvikle nye  

ydelser
•   øge det tværsektorielle samarbejde
•   videreudvikle ambulante behandlingsmetoder i psykiatrien 

og de pædagogiske metoder på de sociale institutioner

Til at nå målene er der besluttet en stribe indsatser, som pro-
jektleder Marianne de Lemos tager hånd om. Det er hendes 
opgave at navigere og koordinere mellem Psykiatri og Social, 
samarbejdspartnere, projektfinansiering og markedsføring.

Hun har i forvejen snor i den stribe af pilotprojekter om 
brug af videokonferencer, som i de seneste to år er gennem-
ført i samarbejde med MedCom. Medcom har udpeget Psyki-
atri og Social som spydspids nationalt set, når det drejer sig 
om målrettet på brug af videokonference både administrativt 
og i behandlingen. Disse pilotprojekter bliver evalueret netop 
nu. (Læs side 12 og 13). 

Du kan læse mere om planen for teknologisk sats i Psyki-
atri og Social på PS intranet under videndeling / PS udvikling 
/ teknologisats.

Derfor teknologisk sats 
i Psykiatri og Social

IPads er et vigtigt element i flere af de projekter, som 
projektleder Marianne de Lemos har med at gøre.
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P ilotprojektet skal blandt andet 
undersøge fordele og ulemper ved at 
anvende videokonsultationer i stedet 

for face to face konsultationer. Derudover 
skal pilotprojektet undersøge om en applika-
tion til iPad udviklet til formålet kan bruges 
som en aktiv del af behandlingen i forbin-
delse med udveksling af skemaer mellem 
behandler og patient. Projektet er et samar-
bejdsprojekt mellem de fem OPUS-klinikker 
og Afdeling M i Risskov.

Projektet skal sikre, at behandlerne bru-
ger tiden på behandling frem for på trans-
port, idet patienterne gennem iPaden både 
kan få videokontakt med behandleren og 
selv kan søge hjælp via særlige applikationer. 

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Tonny Foghmar og Rikke Jungberg Pedersen¨

IPads til behandling  
af unge med skizofreni

På de fem OPUS-klinikker er man i færd med at afprøve et pilotprojekt om iPads som red-
skab i behandlingen af unge med skizofreni

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2012

Brug af iPad i behandlingen er et supple-
ment, og kan ikke træde i stedet for den 
personlige kontakt mellem patient  
og behandler.

Dorte Schnack Holleufer glæder sig til at komme i gang med at bruge iPads i 
behandlingen af de unge med skizofreni.

Derudover har regionen intensiveret teleme-
dicinen med henblik på at behandle flere, 
hvilket blandt andet finansieres gennem de 
permanente OPUS-midler.

I OPUS i Randers venter ergoterapeut 
Dorte Schnack Holleufer spændt på, at 
hun skal i gang med at bruge iPaden i sin 
behandling. Hun har været med til at udvikle 
applikationen sammen med blandt andet 

behandlere fra regionens øvrige OPUS-klinik-
ker, Afdeling M i Risskov og Trifork, som står 
for at lave den tekniske løsning klar

- Det bliver selvfølgelig spændende, 
hvordan patienterne tager imod det tekniske 
supplement til den øvrige behandling. Men 
målgruppen er unge mennesker, og de er 
velkendte med teknikken, så jeg er sikker på, 
det bliver rigtig godt, fortæller hun.

Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social



09

N år ældre skal til ambulant 
behandling for depression, er de 
ofte afhængige af pårørende ved 

mødet med sundhedsvæsenet og som 
hjælpere med praktiske opgaver. Rent 
praktisk betyder det, at en konsultation 
skal planlægges, til de pårørende har tid 
til at deltage, eller til de har tid til at køre 
den ældre patient.

Da kørsel og ventetid fylder en del, 
betyder det, at den ældre ofte bliver træt 
under samtalen, hvilket kan betyde, at det 
kan være nødvendigt at afkorte konsul-
tationen. Hvis patienten er træt efter en 
lang dag med transport og ventetid, kan 
det ligeledes være vanskeligt at vurdere 
patientens psykiske formåen, ligesom 
patienten ikke altid forstår de informatio-
ner, der bliver givet i konsultationen.

- Jeg er overbevist om, at iPads, for 
nogle af vores patienter, vil være et 
godt supplement til den eksisterende 
behandling. Der er ingen tvivl om, at den 
generation vi ser som patienter i dag ikke 
har den samme forståelse af, og tilgang 
til, eksempelvis iPads som yngre menne-
sker har, men dette vil ændre sig meget 
i de kommende år. Det er derfor vigtigt, 
at vi allerede nu er undersøgende over 

Henrik Viberg og Birgitte  
Rasmussen er med i projektet 

om at teste iPads som et  
supplement i behandlingen til 

ældre med depression.

af unge med skizofreni

Mange OPUS-patienter magter på grund af 
deres lidelse ikke at benytte sig af offentlige 
transportmidler, og det resulterer blandt 
andet i, at hver fjerde af de ambulante besøg 
i en af regionens OPUS-klinikker blev aflyst i 
2010. Langt de fleste aflysninger skyldtes, at 
patienten ikke mødte op.

Pilotprojektet med at bruge iPads i 
behandlingen af unge med skizofreni går 
på at afprøve nye behandlingsmetoder som 
supplement til de eksisterende. Behand-
lingsmetoderne tager udgangspunkt i de 
unges i forvejen store kendskab til og fortro-
lighed med computerteknologien. 

På iPaden kan der lægges forskellige red-
skaber ind, som patienten kan tage frem og 
bruge i sin hverdag. Det kan være forskellige 
skemaer, der skal udfyldes, dagbogsfunk-
tion, kalender, huskefunktion, kriseplan og 
advarselssignaler.

- Den patient, jeg har introduceret iPaden 
til, har været meget positivt indstillet. Hun 
har brug for systematik, og det kan iPaden 
give hende, forklarer Dorte Schnack Hol-
leufer, som samtidig understreger, at iPaden 
kun er et supplement til den personlige kon-
takt mellem patient og behandler.

- Behandling med iPad er ikke en erstat-
ning for den normale ambulante behandling. 
Man er nødt til at opbygge relation til patien-
ten gennem personlig kontakt, inden iPaden 
kan være med til at supplere behandlingen.

Den kliniske pilottest, hvor iPads benyt-
tes i behandlingen af patienter forventes at 
vare året ud. 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2012

for de muligheder, der er for at forbedre 
behandlingen, forklarer psykolog Henrik 
Viberg.

- Det kan være en rigtig lang dag for 
dem, hvis de kommer langvejs fra. Og 
vi tror på sigt, at behandling over video 
vil kunne erstatte nogle konsultationer, 
hvor patienten elles skulle have mødt i 
Risskov. iPads som en integreret del af 
behandlingen af de ældre med depression 
vil give mulighed for en mere intensiv 
opfølgning. 

Behandlerne i Afdeling M i Risskov er 
ikke i tvivl om, at de ældre vil kunne have 
glæde af iPads som en del af behandlin-
gen.

- De ældre er med på, at kommuni-
kationen godt kan foregå gennem en 
skærm. Det har en del allerede afprøvet 
gennem Samsø-projektet med videokon-
ferencer med speciallæge. Så de kan sag-
tens se det hensigtsmæssige i, at de kan 
spare en del tid på transport og ventetid, 
ved at enkelte ambulante behandlinger i 
klinikken bliver erstattet med videokon-
ferencer, fortæller sygeplejerske Birgitte 
Rasmussen, som er en af de behandlere, 
der deltager i projektet.

Afdeling M i Risskov er sammen med OPUS-klinikkerne med i 
pilotprojektet om behandling med iPads. Her testes den virtuelle 
behandling på ældre med depression

Ældre med depression kan
have glæde af behandling med iPad
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Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Michael Juhl Nielsen¨

Inovember 2011 anskaffede Områdeaf-
delingen på Møllebækken to iPads, som 
personalet skulle bruge i det daglige 

arbejde med børnene.
På afdelingen stod der før flip-flap 

systemer med informationer, der løbende 
skulle udskiftes. Strukturplaner, behand-
lingsplaner og medicineringsskemaer lå 
rundt omkring i papirform. Det gør de ikke 
længere – nu ligger alle informationerne i 
de to iPads på afdelingen.

- Vores iPads har vist sig at være ressour-
cebesparende. Vi printer ikke længere ud, og vi 
bruger ikke længere tid på at tjekke, om flip-
flapsystemet er ajourført, fortæller Inge Peder-
sen, der er afdelingsleder i Områdeafdelingen.

På Møllebækken har de valgt at bruge 
internettjenesten Dropbox. Dropbox er som at 
have en mappe på internettet, som alle der 
er tilmeldt mappen kan have adgang til fra 
forskellige computere eller tablets. På Områ-
deafdelingen har de valgt én computer til at 
være den, de retter skemaer til på. Straks 
efter rettelsen kan man tilgå det nye skema 
gennem iPads, da alt er internetbaseret.

IPads fremmer forståelsen
IPads letter arbejdsgangene for medarbejderne 
og optimerer kommunikationen. Både mellem 

Succes med iPads 
på Møllebækken

Møllebækken har byttet papir og tavler ud med iPads

medarbejderne, men som en bonus også mel-
lem ansatte og børnene på institutionen.

Et antal kommunikationssvage børn på 
Møllebækken er gennem Djurslandsskolen 
blevet udvalgt til at låne en iPad til privat 
brug. Det giver personalet en større forståel-
se for børn med et dårligt sprog, at børnene 
kan fremvise billeder og videoer fra deres 
dag på skolen.

- IPads gør dagligdagen lettere for os på 
Områdeafdelingen. De sikrer, at kommunika-
tionen er forstået. Der kan være forskellige 
måder at kommunikere på i hjem, skole og 
på institution eller i aflastning. IPads gør det 
mere ensartet og genkendeligt, fortæller 
Michael Juhl Nielsen, som er Områdeafdelin-
gens iPadkyndige.

Inge Pedersen fortæller, at brugen af 
iPads i arbejdet med børnene på alle måder 
har været en stor succes.

- Vi som medarbejdere bliver bedre til 
at hjælpe børnene med at kommunikere. 
Min teori er, at de heller ikke så let bliver 
frustrerede og udadreagerende, og det giver 
et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, 
forklarer hun.

De gode erfaringer på Områdeafdelingen 
udvider nu ordningen med brug af iPads til 
naboafdelingen Labyrinten.

- IPads er lette at implementere. Også for 
folk, der er teknologi-fremmede, fortæller 
Michael Juhl Nielsen.

Heller ikke Inge Pedersen er i tvivl om, 
at iPads er noget, der skal prioriteres på 
Områdeafdelingen fremover, da de både 
letter arbejdet for personalet og trivslen for 
børnene.

Fremtidens arbejdsplads med iPads 
Michael Juhl Nielsen ser mange fremtidige 
muligheder med iPads som et arbejdsred-
skab. De små QR-koder er ét af de anvendel-
sesområder, han gerne vil se nærmere på i 
arbejdet på Møllebækken.

- Inde på barnets værelse kunne man 
have QR-koder, der viser hen til små film, 
der forklarer, hvordan barnet skal hjælpes i 
forskellige daglige situationer. Filmen starter 
man ved at skanne QR-koden med iPaden. 
Så kan man se filmen og derefter hjælpe 
barnet, forklarer Michael Juhl Nielsen og 
tilføjer:

- Indtil videre har vi jo bare erstattet papir 
med iPads. Men det er kun toppen af isbjer-
get. Vi ser mange flere anvendelsesmulighe-
der på sigt.

De store flip-flap-systemer er nu blevet 
erstattet med iPads.

På Områdeafdelingen bruger 
medarbejderne iPads som en 
integreret del af deres daglige 
arbejde. QR-koderne kan for 

eksempel vise hen på 
en hjemmeside – eller i 
teorien hen på en film, 
der kan vise personalet, 
hvordan et barn skal 
hjælpes i forskellige 
situationer.
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Undervisning 
i det virtuelle 

klasseværelse 

Undervisning over video sparede overlæge 
i Risskov for adskillige køreture til Viborg, 
hvor den fysiske undervisning foregik 

John Siegfred Petersen, overlæge ved den ambulante psykose-
enhed på AUH Risskov, afdeling P, har været på den elektroniske 
skolebænk. Undervisningen foregik i Viborg, men selv befandt 

han sig i Risskov. 
- Jeg var meget interesseret i at få et brush-up kursus i soma-

tiske sygdomme, da det er 25 år siden, jeg har fået systematisk 
undervisning i dette. Derfor var det en stor lettelse at opdage, at 
jeg ikke behøvede at møde op i Viborg, men i stedet kunne følge 
undervisningen over video og dermed spare en masse transporttid, 
fortæller John Siegfred Petersen. 

Han mødte op i et lokale i Risskov sammen med andre læger 
fra Risskov. Her var computeren allerede koblet til, og der var én, 
som stod for teknikken. Deltagerne skulle blot sætte sig foran den 
store skærm og følge undervisningen i det virtuelle klasseværelse, 
som husede deltagere fra Horsens, Herning, Holstebro, Risskov og 
Viborg. 

- Jeg var en lille smule skeptisk over for videoundervisningen til 
at begynde med, fordi det er en ny undervisningsform for mig. Men 
det viste sig at være smart og især tidsbesparende at mødes over 
video, siger John Siegfred Petersen, der ser video-mediet, som en 
god løsning på de store geografiske afstande i regionen. 

Må jeg spørge om noget?
John Siegfred Petersen tror dog ikke, at alle former for undervisning 
egner sig til video, især ikke hvis undervisningen kræver meget dia-
log. Han forklarer, at videoundervisningen ikke er lige så dynamisk 
som den almindelige undervisningsform, og det kan være svært at 
aflæse underviserens kropssprog. 

- Derfor er det ikke så let at vide, hvornår man kan tillade sig at 
bryde ind og stille spørgsmål, og man skal i højere grad overvinde 
sig selv, hvis man ønsker at spørge om noget. Det giver nogle 
begrænsninger for dialogen. Når vi først har vænnet os til videome-
diet, så tror jeg, vi bliver bedre til at bruge det aktivt, fortæller han. 

På spørgsmålet om, hvilke gode råd John Siegfred Petersen vil 
give videre til andre, som skal modtage videoundervisning er mel-
dingen klar: 

- Hold fokus på undervisningen. Hold jer ikke tilbage med at 
stille spørgsmål og forsøg at lade være med at fokusere for meget 
på teknikken, som kan virke fremmedgørende og tage fokus fra 
undervisningen. 

I Regionspsykiatrien Vest er elever og studerende siden 2011 
blevet undervist over video. Hvis undervisningen foregår 
i Herning, er eleverne fra Holstebro med på video – og 
omvendt. Metoden sparer en masse transport, og samtidig 
fastholdes en ensartet undervisning for alle. 

OGSå VIDEOUNDERVISNING I VEST 

¨

Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social

- Jeg tror videounder-
visning vil blive mere 
og mere brugt de kom-
mende år, for det sparer 
en masse transporttid, 
siger overlæge John 
Siegfred Petersen.

Af: Signe Budde Opstrup

Foto: Tonny Foghmar¨
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E n national erfa-gruppe om telepsykia-
tri følger interesseret med på en stor 
videoskærm i et mødelokale i Regi-

onspsykiatrien i Horsens. 
På skærmen har afdelingssygeplejer-

ske Trine Schultz Rasmussen og social-og 
sundhedsassistent Gitte Lyngby fra det 
åbne afsnit i Regionpsykiatrien Horsens og 
distriktssygeplejerske Kaija-Liisa Bruun fra 
distriktspsykiatrien i Odder en udskrivnings-
konference ved hjælp af video.

Det hele forløber fint, og medarbejderen i 
Odder har sparet to timer til andre gøremål, 
fordi hun ikke skal bruge tid på at køre til 
Horsens for at drøfte udskrivelsen af den 
pågældende patient.

Netop sparet tid er en af de store gevin-
ster ved at benytte videomøder, lyder erfa-
ringen fra Horsens. Og Region Midtjyllands 
erfaringer med brug af videokonferenceud-
styr vil erfa-gruppen gerne udbrede til andre 
regioner.

Erfaringerne fra Horsens er led i et større 
projekt, som skal afklare, hvad videokonfe-
rencer kan bruges til inden for psykiatrien? 
Et spørgsmål, som er søgt afklaret gennem 
en stribe pilotprojekter, som de seneste par 
år er afviklet i psykiatrien i Region Midtjyl-
land.

Region Midtjylland valgt  
som spydspids
Det er MedCom, der har udpeget Region 
Midtjylland som spydspidsorganisation for 
afprøvning af telepsykiatri. Projekterne gen-
nemføres som en del af Det nationale Tele-
tolkeprojekt, som er finansieret af Fonden 
for Velfærdsteknologi, tidligere ABT Fonden. 
Der er afsat 400.000 kr. til pilotprojekterne 
i Region Midtjylland, og erfaringerne her 
fra skal medvirke til den videre nationale 
satsning på anvendelse af videokonference 
indenfor psykiatrien.

Af: Gudrun Haller

Foto: Gregers Kirdorf¨

Psykiatrien går foran 
i brug af

videokonferencer
Flere pilotprojekter i Psykiatri og Social har afprøvet telepsykiatri med støtte fra MedCom. 
Erfaringerne herfra skal bruges til den videre nationale satsning på brug af video inden  
for psykiatrien

MedCom er et samarbejde mellem offent-
lige myndigheder, organisationer og private 
firmaer med tilknytning til den danske sund-
hedssektor. 

MedCom har ønsket at afprøve brug af 
videokonferenceudstyr bredt inden for psy-
kiatrien.

Der er gennemført pilotprojekter på følgende 
tre områder: 
•  til kontakt med patienten i vedkommendes 

hjem eller et fremskudt ambulatorium 
•  til interne møder / konferencer
•  til supervision

I psykiatrien er der gennemført fem pilot-
projekter, men der var planlagt flere, som af 
tekniske eller organisatoriske grunde ikke 
kom i gang. Og nogle hvor samarbejdspart-
nere ikke var parat til at være med.

Konsulent Lone Høiberg fra MedCom er 
i samarbejde med projektleder Marianne de 
Lemos fra administrationen i Psykiatri og 
Social, ved at lægge sidste hånd på en eva-
lueringsrapport om erfaringerne fra pilotpro-
jekterne, som vil blive offentliggjort i maj.

Erfaringerne er gode
Om erfaringerne med at bruge video til at 
kommunikere med patienten i eget hjem, 
fortæller Lone Høiberg, at videokontakt har 
vist sig at være et udmærket supplement 
til fysiske møder, men aldrig kan erstatte 
den personlige kontakt, og at valg af video 
naturligvis altid bør vurderes i forhold til 
patientens tilstand. 

•  Regionspsykiatrien Horsens: Projekt om undervisning og konferencer

•  Afdeling M, Aarhus Universitetshospital, Risskov:  
Projekt om fremskudt ambulatorium

•  Regionspsykiatrien Vest, Klinik for unge med skizofreni:  
Projekt om behandling i eget hjem

•  Regionspsykiatrien Silkeborg, Team for Personlighedsforstyrrelser:  
Projekt om supervision

•  CVOS: Projekt om videndeling mellem administratorer af Bosted Systemet

PILOTPROJEKTER I PSyKIATRI OG SOCIAL

¨

Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social
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- Patienterne har givet udtryk for, at det er 
spændende at prøve videoteknologien, mens 
behandlerne har haft nogle problemer med 
at få teknikken til at fungere i patientens 
hjem.

- Hertil kommer, at det kræver lidt under-
visning af både patient og behandler for 
at komme i gang, og at sendehastigheden 
ikke altid er så god i patientens eget hjem. 
En anden løsning er at benytte video, som 
når patienten for eksempel sidder sammen 
med en sygeplejerske på Samsø, og herfra 
taler med lægen i Risskov via video. Det har 
fungeret rigtig godt, og både patienter og 
behandlere er glade for løsningen, fortæller 
Lone Høiberg.

Til møder er erfaringen, at videokonfe-
rencer et fint redskab, der kan spare megen 
transporttid, og som fungerer godt. Men 
også her skal man vurdere mødets karakter 
og antal deltagere, inden man vælger video-
kontakt frem for et fysisk møde. 

- Supervision over video er fint som sup-
plement til eksisterende supervision. Der er 
mulighed for at få en kortere supervision 
oftere, og i det aktuelle pilotprojekt har det 
givet mulighed for ekstra supervision, oply-
ser Lone Høiberg.

 

MedCom skal bidrage til udvikling, 
afprøvning, udbredelse og kvalitetssik-
ring af elektronisk kommunikation og 
information i sundhedssektoren med 
henblik på det gode patientforløb. 

MedCom finansieres og ejes i forening 
af Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse, Danske Regioner og Kommuner-
nes Landsforening.

OM MEDCOM

¨

- Jeg oplever, at alle rigtig gerne vil det her, 
at der er stor interesse for at prøve video  

af på mange områder, siger konsulent i  
MedCom Lone Høiberg.
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Toiletter med skylle- og tørrefunk-
tion, robotstøvsugere, fjernbetjente 
døråbnere og vinduesåbnere, fjern-

styring af lys og radio og spiserobot. På det 
specialiserede sociale tilbud Tagdækkervej i 
Hammel, der er et botilbud for voksne med 

Tove Stræde (tv.) og Malene Hoffman 
Jensen (th.) er ikke et øjeblik i tvivl om, at 
smart home teknologien gør en stor forskel 
for beboerne på Tagdækkervej og er med til 
at give dem et mere værdigt liv.

Smarte hjem 
på Tagdækkervej

Tagdækkervej i Hammel har taget teknologien til sig og indrettet beboernes boliger med mange 
former for teknologiske løsninger. Løsninger, der hjælper beboerne, der alle har funktionsnedsæt-
telser, til at opnå øget sikkerhed, tryghed og selvhjulpenhed i forbindelse med den daglige færden 
i og uden for hjemmet

senhjerneskade eller fysiske funktionsned-
sættelser, har de næsten alt, hvad hjertet 
kan begære, når det kommer til teknologi-
ske hjælpemidler til handicappede.

De teknologiske hjælpemidler blev sat 
ind i beboernes boliger i 2007 - 2009, men 

det har taget tid at implementere brugen 
af hjælpemidlerne, forklarer Tove Stræde, 
der er afdelingsleder på Tagdækkervej.

- Både borgerne og medarbejderne har 
skullet bruge tid på at lære systemerne at 
kende. Men målet har selvfølgelig været at 
fastholde beboerne i brugen af hjælpemid-
lerne, så de opnår en større grad af selv-
stændighed, fortæller hun.

- Flere af beboerne har svære hjerne-
skader, og det gør, at det tager lang tid 
at indføre rutinerne med at bruge disse 
hjælpemidler. Det kræver en stor indsats af 
både personalet og beboerne, for der skal 
rigtig mange gentagelser til, før rutinen er 
indarbejdet hos borgeren, forklarer Malene 
Hoffman Jensen, der er assistent på Tag-
dækkervej.
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Smart Home teknologi
Smart Home teknologi bruges 

primært om det, man inden for 
el-branchen kalder intelligente 

bygningsinstallationer. 
De intelligente 

bygningsinstallationer har til 
formål at integrere styringen af 
varme, el, ventilation, alarmer, 
adgangskontrol mv. i ét samlet 

system i boligen.

Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen¨
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Når borgeren oplever at opnå kontrol med omverdenen gennem 
Smart Home teknologien, er det tydeligt, at det giver overskud 
til at øge selvstændigheden, for derved at opnå en højere grad af 
ejerskab og ansvar for eget liv. Borgeren bevarer værdigheden og 
uafhængigheden.

- Nu kan vi i højere grad være uforstyrrede i arbejdet med den 
beboer, vi er hos. Vi bliver ikke så ofte tilkaldt med de mange små-
ting, vi før skulle hjælpe med, for nu kan beboerne klare mange 
ting selv på grund af de hjælpemidler, de har fået. Desuden er de 
fri for at vente på hjælpen til daglige opgaver, som man som ikke-
handicappet klarer uden at tænke over det. Der bliver samtidig stor 
fokus på brugerinddragelsen i hverdagen, fortæller Malene Hoff-
man Jensen. 

De velfærdsteknologiske hjælpemiddelløsninger giver beboerne 
et mere værdigt liv i form af mere selvstændighed. Dagligdags 
gøremål som for eksempel selv at kunne låse sin egen hoveddør, 
uden at bede personalet om hjælp, kan beboerne nu klare selv.

Erfaringerne fra projektet på Tagdækkervej viser, at der ligger et 
uudnyttet potentiale i anvendelsen af velfærdsteknologiske hjæl-
pemidler som hjælp til at sikre, at personer med funktionsnedsæt-
telser i højere grad bliver selvhjulpne og oplever at være ligeværdige 
medborgere i samfundet. En sidegevinst er, at det øger interessen 
og motivationen for at træne andre opgaver, som giver endnu mere 
uafhængighed.
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I 2003-2004 gennemførte det regionale sociale Udviklingsråd 
i århus Amt og Danske Handicaporganisationer i samarbejde 
med brugere, støttepersonale og videnspersoner inden 
for blandt andet byggeri et fælles udviklingsarbejde om 
fremtidens boliger til handicappede.

Som følge af udviklingsarbejdet blev det anbefalet at 
gennemføre et udviklingsprojekt for at få erfaringer med 
forskellige Smart Home teknologiske løsninger. Erfaringer 
fra projektet skulle efterfølgende danne udgangspunkt 
for fremtidige krav til boligbyggeri og boligindretning til 
målgruppen.

Smart Home indretningen af boligerne på det specialiserede 
sociale tilbud Tagdækkervej i Hammel er resultatet af 
udviklingsprojektet, som er finansieret af Realdania.

UDVIKLINGSPROJEKT MED AFPRøVNING 
AF SMART HOME BASISINSTALLATION ¨
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Kognitiv adfærdsterapi 
i et nyt format

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2012

Mere end 300.000 personer i Danmark lider af angst og fobi.

Klinik for OCD og Angstlidelser i Region Midtjylland tager imod de 10 procent hårdest ramte patienter. Patienterne har 
gennemgået mindst to mislykkede forsøg på behandling i andre regi, før de kommer på klinikken.

ANGST OG FOBI

¨

Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social



F earFighter er web-baseret behandling 
af angst og fobi – et nyt behandlings-
format for kognitiv adfærdsterapi.

I Danmark er computerbaseret kognitiv 
adfærdsterapi (c-kat) stadig et nyt begreb, 
og sidste år igangsatte Klinik for OCD og 
Angstlidelser et forskningsprojekt, der skal 
vise, om konceptet kan bruges på klinikker-
nes patienter.

Nicole Rosenberg, chefpsykolog på Klinik 
for OCD og Angstlidelser og projektansvarlig 
i FearFighter-projeket, forklarer hvorfor det 
vil være en god idé at implementere Fear-
Fighter i Danmark:

- Der er et boom i interessen for al 
digitaliseret behandling, som ud over, at 
den kan nå ud til flere patienter, også kan 
spare patienten for transport. For tiden er 
der fokus på telemedicin og chatterapi, og 
FearFighter vil være et godt supplement til 
de øvrige teknologiske behandlingsformer, 
forklarer hun. 

Gode resultater med FearFighter
C-kat er udbredt rundt om i store dele af 
verden. Det benyttes blandt andet med stor 
succes i Sverige, England, Australien, Hol-
land, USA og Norge.

FearFighter er et 9-trins selvhjælps-
program med løbende psykologstøtte, 
som patienten ellers i hovedtræk selv gen-
nemfører. Projektet i Region Midtjylland 
begyndte i februar 2011 med det praktiske 
forarbejde. Først skulle der laves en dansk 
version af programmet med en kulturel 
tilpasning, ligesom der skulle produceres 
videoer og grafik. Oven i det kom der en del 
programmering.

1. juli 2011 var programmet klar til den 
kliniske afprøvning i et såkaldt randomi-
seret kontrolleret forsøg med 88 patienter 
fra angst-klinikkerne i regionen. De egnede 
patienter blev tilbudt at deltage i forsøget, 
hvor de blev fordelt tilfældigt til enten at 
vente på behandling som normalt, eller at 
gennemgå FearFighter programmet i vente-

tiden. Den kliniske afprøvning strækker sig 
frem til 1. august 2012, hvorefter de ende-
lige resultater foreligger.

Kim Mathiasen, cand. psych. og projekt-
leder på FearFighter i Region Midtjylland 
fortæller, at selv om projektets endelige 
resultater endnu ikke foreligger, ser det ind-
til videre yderst positivt ud.

- Angstsymptomerne ser ud til at blive 
formindskede ved brug af FearFighter, men 
vi mangler endnu at sammenligne med 
resultaterne fra kontrolgruppen. Kim Mathi-
asen fortæller, at både behandlere og patien-
ter har været yderst positive over for tiltaget.

- Behandlerne synes, det er rart at kunne 
give patienterne et eller andet at gå i gang 
med, i stedet for bare at sende dem hjem 
for at vente på behandling. Og patienterne 
fortæller, at de synes, det er dejligt selv at 
kunne gå i gang med FearFighter, mens 
de venter på at komme til den egentlige 
behandling, forklarer han.

Patienterne kan bruge systemet, når det 
passer dem, og de kan derfor eksempelvis 
vælge at benytte det en dag med overskud. 

Implementering af  
FearFighter i Danmark
I Sverige er man meget længere med c-kat, 
end man er i Danmark, og Kim Mathiasen 
mener bestemt, vi kan lære noget af sven-
skerne.

- De har lavet en implementering i et 
sundhedssystem, der ligner vores rigtig 
meget. Vi vil absolut kunne bruge sven-
skernes erfaringer, hvis vi engang kommer 
dertil, at vi skal implementere systemet 
nationalt, fortæller han.

Men inden systemet kan implementeres 
nationalt, skal projektets resultater natur-
ligvis foreligge. 

Når al materialet er indsamlet i sensom-
meren 2012, vil Kim Mathiasen have særlig 
fokus på tre områder, der er vigtige for en 
fremtidig benyttelse af FearFighter i Dan-
mark:

1.   Har FearFighter en effekt på patienter-
nes angstsymptomer?

2.   Kan FearFighter implementeres på en 
klinik, hvor angstpatienter behandles?

3.   Er der en sundhedsøkonomisk gevinst?

Indtil videre ser det ud til, at der vil kunne 
svares ’ja’ til alle tre fokusområder. Men de 
endelige resultater foreligger først senere 
på året.

- Men det er da fantastisk, hvis vi ved 
hjælp af dette behandlingsformat kan hjæl-
pe dels dem på ventelisterne og dels måske 
nå en masse mennesker, vi ellers ikke kan 
nå, fortæller Kim Mathiasen begejstret.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Tonny Foghmar¨

Klinik for OCD og Angstlidelser satte i 2011 gang i projektet FearFighter, et selvhjælpsprogram,  
der oprindeligt kommer fra England og har vist gode resultater for behandling af psykiske lidelser
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Cand. psych. og projektleder 
Kim Mathiasen og chefpsykolog 
Nicole Rosenberg er enige 
om, at FearFighter vil være et 
godt supplement til de øvrige 
behandlingsformer.

I hvert af de ni trin i FearFighter-
programmet bliver patienten præsenteret 
for en video, der underviser i sygdommen.
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FearFighter indeholder en kombination 
af undervisning i den psykiske lidelse, 
patienten har og indføring i kognitive 
og adfærdsterapeutiske metoder til 
behandling af angst. Mellem trinene 
skal patienten udføre hjemmeopgaver 
relateret til det trin, de er kommet til i 
programmet. 

Programmet er bygget op med 9 trin, 
hvor det er meningen, at patienten 
skal gennemgå ét trin hver uge.

FearFighter er udviklet af Dr. Isaac 
Marks fra England.

OM FEARFIGHTER

¨
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Af: Signe Budde Opstrup 

Foto: Rikke Jungberg Pedersen  ¨

Lær brandslukning 
i e-skolen 

E-læring – lige ved hånden. Region Midtjyllands nye e-læringsportal udbyder blandt andet 
brandkurser til medarbejderne i hele regionen

Hvorfor bruge e-læring?
Der er mange fordele ved e-læring. 
Portalen ligger på internettet, så 
man kan tilgå den alle steder fra og 
når som helst.

Desuden får alle medarbejdere 
adgang til den samme og den nyeste 
viden inden for et område, hvilket 
sikrer kurser på et højt niveau. 

Tina Bach fortæller, at e-læring 
sikrer en effektivisering af drifts-
enhedens ressourcer, men tilføjer, 
at der også kan være udfordringer 
ved e-læring, såsom manglende it-
færdigheder og teknisk kunnen hos 
nogle medarbejdere. Eller ønsket om 
at have underviseren til rådighed. 

Sådan kommer du i gang
På alle arbejdscomputere i Psy-
kiatri og Social er der et ikon på 
skrivebordet, der fører direkte ind 
til e-læringsportalen. Herfra kan du 
logge ind med din regionsID og kode. 

1. marts 2012 kunne medarbejdere i Psykia-
tri og Social for første gang bruge den nye 
regionale e-læringsportal, som udbydes af 
Center for E-læring. 

- Der er tale om en strategisk satsning på 
e-læring generelt i regionen og denne sats-
ning hilser Psykiatri og Social varmt velkom-
men, idet vi ser e-læring som en vigtig brik i 
det samlede arbejde med kompetenceudvik-
ling i organisationen, fortæller Tina Bach, der 
er e-læringskoordinator i Psykiatri og Social.

Hvilke kurser kan jeg tage?
Alle PS-kursister får adgang til e-læringskur-
serne:
•  Brandskole
•  Hjerte-lunge-redning (basal genoplivning)
•  Ernæringsscreening
•  Håndhygiejne

- På nuværende tidspunkt er brandkurset 
det eneste obligatoriske kursus for alle i 
Psykiatri og Social. Det er afdelingsledelsen, 
som går ind og vurderer, hvilke kurser med-
arbejderne skal følge. Medarbejderne kan 
dog vælge at følge et eller flere kurser frivil-
ligt, hvis de ønsker det, forklarer Tina Bach.  

Ud over de fire generelle e-lærings-
programmer, arbejdes der også med 
udvikling og implementering af specifikke 
e-læringsprogrammer i Psykiatri og Social. 
Det område prioriterer psykiatri- og social-
ledelsen højt, og den har derfor afsat midler 
til arbejdet med at udviklingen. Det arbejde 
varetager Tina Bach i samarbejde med de 
lokalt udpegede e-læringskontaktpersoner. 

Har du spørgsmål eller gode ideer til et e-læringskursus, er du velkommen til at 
kontakte din lokale e-læringskontaktperson eller e-læringskoordinator i Psykiatri 
og Social, Tina Bach (tlf. nr. 7847 0085). Du kan også kontakte Leder af Center for 
E-læring, Anne Trine Larsen (tlf. nr. 2117 8029). 

Fra forsiden af dit lokale intranet kan du finde et link direkte over til ”PS e-skole”, 
hvor du både kan finde informationer om e-læring i Psykiatri og Social og din lokale 
kontaktperson.

VIL DU VIDE MERE? 

¨

E-skolen åbner med kursus i brandslukning, 
fortæller e-læringskoordinator Tina Bach.

Tema: Teknologisk sats
 i Psykiatri og Social
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Af: Gudrun Haller¨

Af: Rikke Junberg Pedersen¨

Der arbejdes intenst med at forbe-
rede de forandringer, der skal til for 
at skabe fremtidens specialiserede 

socialområde.  Processen med at danne de 
kommende specialområder og den nye fæl-
les administration foregår nu i to fora, som 
samarbejder om snitflader og tværgående 
temaer.

Arbejdet med specialområderne foregår 
primært i den tværgående implemente-
ringsorganisation for specialområderne. 
Denne organisation består af de kom-
mende ledere af specialområderne, admini-
strationschef, socialplanlægningschef, øko-
nomichef, HR chef foruden PSL. Herudover 

På baggrund af de mange input og 
tilbagemeldinger fra deltagerne på 
cafémøderne tidligere på året, er 

det første udkast til Psykiatriplan II for 
Region Midtjylland ved at blive udarbejdet. 

Psykiatriplan II bliver ligesom den 
nuværende psykiatriplan lavet ud fra regi-
onale og nationale anbefalinger på områ-
det, blandt andet ud fra Danske Regioners 
rapport om kvalitet i psykiatrien.

Fremtidens specialiserede 

Første udkast

socialområde tager form

til Psykiatriplan II er i støbeskeen

deltager de øvrige ledere i den nye fælles 
administration efter behov. 

De kommende ledere af den nye fælles 
administration er gået i gang med at drøfte 
og planlægge den nye administration og 
overgangen hertil. Herunder organisering af 
samarbejdet på tværs af afdelinger/teams 
samt snitflader.

Både på specialområdet og i den nye 
fælles administration ligger der mange 
opgaver. 

På specialområderne er man gået i gang 
med at se på ledelse, placering af fælles 
administration i specialområderne, intern 
organisering i specialområderne med videre. 

Psykiatriplan II kommer blandt andet til 
at indeholde strategier og overvejelser om 
bruger- og pårørendeinddragelse, kvalitets-
udvikling, specialisering, forskning, innova-
tion, det nære sundhedsvæsen og sammen-
hæng mellem somatikken og psykiatrien.

Første udkast til Psykiatriplan II bliver 
drøftet af det rådgivende udvalg vedrøren-
de psykiatriområdet og det specialiserede 
socialområde før sommerferien. Et udkast 
forventes sendt i høring i efteråret, efter 
det har været omkring regionsrådet.

Medarbejderne involveres via MEDsystemet 
og har blandt andet til opgave at kvalificere 
planlægningen af den nye organisation.

Følg med i arbejdet omkring specialom-
råder under dannelse på: www.omstilling.
ps.rm.dk og i administration under dannel-
se på PS intranet fællessiderne, hvor der er 
en rød knap med ordene Ny administration 
under dannelse.

På intranettet kan du følge det igang-
værende arbejde med Psykiatriplan II via 
den røde genvejstast på forsiden af PS 
intranettet/fællessiderne. 
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

INVITATION TIL PSyKIATRILøB 
RISSKOV - mOTiON fOR alle

Regionpsykiatrien Vest tilbyder for anden gang Kli-
nisk uddannelse i relationsbehandling.

Uddannelsen er rettet tværfagligt mod personale i 
behandlingspsykiatri; døgn- og ambulant behandling 
og socialpsykiatri. Den henvender sig til medarbejdere, 
som arbejder med personer med svære sindslidelser. 

Der kræves minimum to års psykiatrisk erfaring. 

Det første hold sluttede uddannelsen i marts. Holdet 
bestod af 36 deltagere, som var en bred skare af 
medarbejdere – tværfagligt og på tværs af sektorer 
og regioner.

Uddannelsen har fokus på det relationelle og psyko-
dynamiske aspekt i den psykiatriske tilgang, samt 
arbejdet med at understøtte patientens mestring af 
sin sindslidelse. Der er inviteret flere gæsteundervis-
ere, som bidrager inden for deres felt.
 
Uddannelsen består af et forløb med kursusdage for-
delt på 4 moduler.

1. modul: d. 3.-4.-5.-6. september 2012, 
2. modul: d. 6.-7.-8.-9. november 2012
3. modul: d. 22.-23.-24. januar 2013, 
4. modul: d. 18.–19. april 2013

Uddannelsen finder sted i Medborgerhuset,  
Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Mere information og tilmelding på:  
www.rm.plan2learn.dk søg Klinisk uddannelse i  
relationsbehandling. 

Udbyder er Center for Relationsbehandling, Mestring 
og Miljøterapi, Regionpsykiatrien Vest v. Lisbeth 
Frølund Davis.

KliNiSK uddaNNelSe 
 I RELATIONSBEHANDLING

Torsdag den 14. juni er der mulighed for at gå eller løbe en tur 
i den smukke Risskov og måske blive lidt klogere på psykiatri, 
motion og sundhed.

Den dag indbydes alle til Psykiatriløb Risskov – motion for alle. 
Løbet sætter fokus på psykiatri i relation til motion og sundhed. 

Løbet starter og slutter midt i parken ved Aarhus 
Universitetshospital, Risskov, hvor der vil blive opsat et stort 
telt med bl.a. musik og informationsboder med materialer og 
vejledning om psykisk sygdom, sundhed mm. Kl. 12.30 kommer 
gøglertruppen De Splittergale og viser sit show.

Der vil være to distancer at vælge imellem: En gå- eller 
løbedistance på 2,4 km. og en løbedistance på 5 km. Man er også 
velkommen til bare at komme og kigge på aktiviteterne.

Det koster 50 kr. at deltage i Psykiatriløbet, som skal betales med 
kontanter på selve dagen.

Deltagere får blandt andet en sandwich, frugt og vand, en t-shirt 
med EN AF OS logo og gratis adgang til Museum Ovartaci på 
løbsdagen . 

Løbet arrangeres af Fysioterapeutisk Ambulatorium MA5 
i samarbejde med EN AF OS (landsdækkende kampagne 
for afstigmatisering af psykisk sygdom) og Idræt på banen 
(kommunalt idrætstilbud for personer, der er eller har været i 
kontakt med psykiatrien).

Tilmelding skal ske senest den 5. juni på 
www.psykiatriloeb-risskov.rm.dk 
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Den 24. september indbyder Bevar Barndommen, 
Regionspsykiatrien Vest til temadag med cand. psych. 
Susan Hart, om ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi – og 
dens betydning for børns udviklingsprocesser”. 

Temadagen foregår i Vildbjerg.

Susan Hart er landets førende specialist indenfor neuro-
affektiv udviklingspsykologi, og temadagen vil byde på 
teorier fra udviklingspsykologien og den nyeste hjerne-
forskning, som vil blive belyst bl.a. i forhold til, hvordan 
man bedst muligt kan forstå og støtte børn, der tidligt 
har været udsat for svigt eller brud i deres tilknytnings-
proces.

Tilmelding: www.rm.plan2learn.dk, senest d. 3. sep-
tember 2012. Søgeord: Susan Hart. Tilmelding efter 
”Først til mølle princippet”, max 150 personer

Temadag med SUSAN HART 

NøGLEPERSONKURSUS 2012 

4.750 mobiltelefoner og bordapparater i Psykiatri og Social er i 
løbet af 2010 og 2011 blevet konverteret til Midt-telefoni. Hermed 
har brugerne af telefonerne fået adgang til en række funktioner 
som fx lokalnummerkald, konferencekald, medflytning og videre-
stilling af telefonen, brug af ’banke på’ og ’parkering af opkald mv. 
ønsker du at blive klogere på de mange funktioner, kan du gå ind 
på Psykiatri og Socials Midt-telefoniside. (Du finder siden ved at 
klikke Midt-telefoni knappen på forsiden af dit intranet.) 
Her kan du også læse svar på en række ofte stillede spørgsmål 
vedr. din telefon.

På siden kan du desuden få oplysninger om ”Min profil”, der er et 
værktøj, som rummer diverse kontaktoplysninger om medarbej-
dere i Region Midtjylland såsom fastnetnummer, mobiltelefon 
eller fax. Det er vigtigt, at du løbende tjekker og opdaterer dine 
oplysninger i ”Min profil”, så dine kollegaer ved, hvilket nummer 
de skal ringe til for at kontakte dig - eller se hvilken adresse, du 
arbejder på. 

diN TelefON 
KAN MERE END DU TROR 
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Bevar Barndommen, Regionspsykiatri Vest, udbyder nu Nøglepersonkursus 2012 vedrørende 
Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager

Kurset foregår i Aulum, er opdelt i 4 moduler over det sidste halvår af 2012 med start i slutningen af 
august. Formål er at øge deltagernes indsigt i børns og forældres samspilsmønstre og perspektiver, 
når forældre er ramt af psykisk sygdom eller er belastede af andre årsager. Der rettes fokus på at 
styrke deltagernes relationelle, personlige og faglige kompetencer i forhold til samtaleprocessen med 
og omkring familien. 

Undervisningen veksler mellem oplæg og drøftelse i plenum, øvelser, gruppe - og individuelt arbejde. 
Aktuelle problemstillinger fra deltagernes daglige arbejde inddrages i undervisningen og bliver 
behandlet i en værdsættende og anerkendende dialog.

Der er plads til 21 deltagere. Flere oplysninger og tilmelding: www.rm.plan2learn.dk. Skriv Nøgleperson-
kursus i søgefeltet. 

Nørholm Kollegiet og Herning Misbrugscenter har samarbejdet om at indhente erfarin-
ger om, hvad der har positiv effekt for den enkelte udviklingshæmmende borger med et 
misbrug. Resultatet er en 60 sider lang rapport ”Udviklingshæmmende og misbrug – mis-
brugsbehandling i et pædagogisk perspektiv”, som Anders Gimbel fra Nørholm Kollegiet har 
udarbejdet.

Rapporten viser, at en målrettet indsats har en positiv effekt på denne gruppe borgere.
I rapporten kan fagfolk hente viden, gode råd og vejledning i at arbejde med en borger med 
udviklingshæmning og et misbrug. Rapporten bygger blandt andet på interviews med flere 
borgere med udviklingshæmning, som har haft et aktivt misbrug. De forklarer, hvad der har 
hjulpet dem igennem misbruget, ligesom fagfolk og eksperter kommer med forskellige per-
spektiver omkring misbrug og misbrugsbehandling.

Rapporten kan hentes på www.sua.rm.dk

Ny RaPPORT Om UDVIKLINGSHæMMENDE OG MISBRUG



Af: Didde Marie Degn

Foto: Tonny Foghmar¨

i autismens kaos
Hinnerup Kollegiet står bag den første uddan-
nelse i Danmark målrettet medarbejdere, som 
arbejder med voksne med autisme spektrum 
forstyrrelser. Over syv moduler uddannes autis-
mepiloter, som skal nå mennesker med autisme 
og sikre dem det bedste sociale tilbud
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Den opstod af et bogstaveligt kaos. 
Hinnerup Kollegiets Autismepilot, 
som er den første danske uddannelse 

i autisme spektrum forstyrrelser inden for 
voksenområdet. 

I en uge havde Region Midtjyllands tilbud 
til voksne med autisme besøg af den ame-
rikanske autisme-ekspert John Thomas fra 
North Carolina, der har opfundet en grund-
uddannelse for mennesker, som arbejder 
med voksne med autisme. Den var Hinnerup 
Kollegiet inspireret af og ville kopiere i sam-
arbejde med Socialstyrelsen, som også var 
med hele vejen, fordi en sådan uddannelse 
ikke fandtes i Danmark.

- Det var rent kaos en periode, husker for-
stander Lars Aarup, når han vender tilbage 
til den uge i 2010, hvor salen på Hinnerup 
Kollegiet blev omdannet til et stort hav af 
papir alle vegne og hvor ideer, blev kastet op 
i luften.

- Vi troede, at vi ”bare” lige skulle over-
sætte uddannelsen til dansk, forklarer 
Anja Vestergaard, som er koordinator for 
Autismepilot-uddannelsen. Men det viste sig 
hurtigt, at der var så store kulturforskelle på 
Danmark og USA, at uddannelsen ikke umid-
delbart kunne bruges på Hinnerup Kollegiet. 
Den skulle gentænkes på dansk, men John 
Thomas’ tanker, især om hvordan man sikrer 
implementeringen af uddannelsen, blev en 

del af fundamentet i Hinnerup Kollegiets 
Autismepilot, som lettede første gang i 
januar 2011 uden kaos.

Det skal ramme
Autismepilot er en modulopdelt basisuddan-
nelse med praksisopgaver undervejs, som 
leder kursisterne gennem syv forskellige 
aspekter af både autisme spektrum forstyr-
relser, pædagogiske metoder og tilgange, så 
deres viden til sidst slutter en cirkel, og der 
er en linje i den pædagogiske indsats.

- Vi lægger stor vægt på dataindsamling 
undervejs, så pædagogikken bliver evidens-
baseret, fortæller Anja Vestergaard, og 
fortsætter:

- Uddannelsen skal ramme, så vores kur-
sister får noget for pengene. Og de i sidste 
ende kan nå mennesker med autisme.

Fem medarbejdere fra Autismefokus, som 
er Hinnerup Kollegiets udviklingsafdeling, 
underviser på autismepiloten, og undervejs 
får de hjælp af nogle af tilbuddets brugere 
som medundervisere, ligesom de har brugt 
mange kræfter på at udarbejde et kursusma-
teriale, som er baseret på data og eksempler 
og som stiller spørgsmål til kursisterne.

- På autismepiloten bliver kursisterne 
udfordret til at se på sig selv, fordi vi som 
pædagoger nogle gange kan komme til at 
spænde ben for os selv. Så et af de overord-

nede fokusområder er, hvordan vi arbejder 
professionelt som pædagoger, forklarer 
Anja Vestergaard, som har fået gode tilba-
gemeldinger fra de godt 100 kursister, der 
har gennemført uddannelsen og nu er flyve-
færdige autismepiloter. 

- De får et fælles sprog og en fælles prak-
sis, som de bruger i hverdagen, og så fortæl-
ler de, at de er blevet bedre til at tale fagligt, 
smiler Anja Vestergaard.

Viden skal bruges
Netop det, at den nye viden kursisterne 
får, også bliver implementeret hjemme i 
organisationen, så den for alvor kommer 
brugerne til gavn, er det nyskabende ved 
Autismepiloten og også det helt stor fokus 
for Hinnerup Kollegiet.

- De kurser og uddannelser vi har set tidli-
gere, har alle haft det tilfælles, at de ikke har 
virket optimalt, forklarer både Lars Aarup og 
Anja Vestergaard. Den viden, medarbejderne 
har fået, er ikke i høj nok grad blevet taget i 
brug hjemme på tilbuddene. 

Det skal være anderledes med autisme-
piloten. Her er der fokus på implementering 
gennem praksisopgaver på alle modulerne, 
der bliver brugt videoklip og eksempler på 
alle moduler, og brugerne er medundervisere. 
Samtidigt får kursisterne feedback på alle 
praksisopgaverne undervejs.

De lærer at navigere 



- Ellers rykker det ikke noget, mener Anja 
Vestergaard, som har kæmpet med næb 
og kløer for, at alle kursister undervejs får 
to vejledningsbesøg hjemme hos sig selv, 
selvom det betyder et stort tidsforbrug.

- Det gør en forskel for kursisterne. Vi 
kan bedre lytte og forstå, når vi kender 
deres tilbud, siger hun, og forklarer, at kur-
sisterne finder den konkrete feedback på 
deres dagligdag meningsfyldt.

I den forbindelse har Hinnerup Kollegiet 
også opdaget, at en god måde at sikre 
implementering på er at lave huskurser, så 
hele sociale tilbud får besøg af underviserne 
hjemme hos sig selv og tager uddannelsen 
sammen.

- Så bliver det implementeret med det 
samme, og medarbejderne har et fælles 
fagligt fundament, forklarer Lars Aarup.

Retter hele tiden til
Autismepiloten har været i luften i knap 
halvandet år, og det har hele tiden været 
en dynamisk uddannelse. I samarbejde 
med Socialstyrelsen retter Anja Vester-
gaard og hendes kollegaer løbende til, 
så de sikrer, at det er den nyeste viden, 
kursisterne får, og den viden også bliver 
implementeret.

- Blandt andet har vi fundet ud af, hvor 
stor betydning ledelsen har i forhold til at 
hjælpe den nye viden på vej. Det er godt, 
hvis ledelsen deltager på autismepiloten, 
forklarer Anja Vestergaard, som derfor har 
udarbejdet en ledelsesopsamling på uddan-
nelsen, som er et halvdagsprogram. Her får 
ledelsen et overblik over autismepiloten 
samt indsigt i hvilke rammer, der under-
støtter implementeringen af ny viden på en 
arbejdsplads.

Det er ingen hemmelighed, at det har 
været et stort arbejde at skabe en autis-
meuddannelse næsten fra bunden af. Men 
både Anja Vestergaard og Lars Aarup er 
enige om, at det har været det hele værd.

- Det er en investering, som har betalt 
sig hjem mange gange i den anseelse, vi 
har fået for vores viden, og det fælles faglig 
afsæt vi har fået, forklarer Lars Aarup, som 
gerne giver andre tilbud, der overvejer at 
skabe en uddannelse et råd med på vejen.

- Det er vigtigt at have Socialstyrelsen 
med. Det har blåstemplet autismepiloten, 
siger han.

i autismens kaos
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Autismepilot-uddannelsen består 
af syv moduler, som løber over et år. 
På modulerne kommer kursisterne 
blandt andet igennem grundlæg-
gende autismeforståelse, principper 
for læring, autisme i sociale kontek-
ster og lærer at skabe rammer for 
udvikling.

Der er løbende feedback til kursi-
sterne på praksisopgaverne i form af 
mails, præsentation i plenum eller i 
grupper i forbindelse med afholdelse 
af moduler og gruppearbejder samt 
to vejledningsbesøg i egen praksis.

Ca. 100 kursister har allerede været 
igennem autismepiloten, og omkring 
200 flere er på vej.

Læs mere på: www.autismepilot.dk 
og 
 www.hinnerupkollegiet.rm.dk

FAKTA ¨

I to år har Anja Vestergaard haft en overskyggende interesse. Autismepiloten, som hun har været med til at udvikle og i dag er 
koordinator for. Hun underviser på flere af modulerne, og er samtidigt med til at udvikle uddannelsen, så den hele tiden er up to 

date med den nyeste viden og metoder.
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Jeg husker en kursist, som engang sagde, 
at det var så fascinerende, at der bag hver 
linje i hendes lærebøger lå års forsknings-

arbejde. Det er jo netop sådan, forsknings-
arbejde er. Det er kæmpestore arbejder, som 
bliver til en lille bitte brik, man lægger ind i 
vores samlede pulje af viden - hvis man er 
heldig, forklarer Povl Munk-Jørgensen på sit 
kontor på Afdeling M for organiske lidelser 
på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Her 
rykkede han ind for ca. tre måneder siden.

Baggrunden for Povl Munk-Jørgensens 
ansættelse på Afdeling M er den reviderede 
forskningsstrategi for psykiatrien, der blev 
besluttet sidste år. 

Heri hedder det blandt andet, at man vil 
styrke den kliniske forskning, og at forsk-
ningen skal bringes ud på afdelingerne.

Den reviderede strategi er en ny vej at 
gå, og den udfordrer også selvfølelsen på 
afdelingen.

- Det er altså blevet alvor nu. Tidligere 
sagde vi altid til os selv: Vi er en universi-
tetsafdeling - vi skal have noget undervis-
ning, og den skal være god. Nu er det vendt 
om. Nu handler det om, hvad vi giver. Det 
universitære - det vidensøgende og viden-

delende - handler ikke om, at vores arbejds-
givere skal levere noget til os. Det handler 
om, at hvis vi vil være her, så skal vi bidrage 
med noget ny viden, og vi skal dele det, 
forklarer ledende overlæge på Afd. M, ph.d. 
Lisbeth Uhrskov Sørensen.

Med indfrielse af de ændrede krav til 
forskningen på universitetshospitalet følger 
også andet end udfordringer.

- Der er rigtig mange, som er bange for, 
at forskningen tager tid fra patienten. Men 
sådan er det ikke. Forskning og klinik er to 
sider af samme mønt i vores verden. Når 
man sidder med sin kliniske patient, så er 
det netop også ens forskningspatient, for-
klarer Povl Munk-Jørgensen.

- Det er en etableret erfaring, at forsk-
ning og det akademiske miljø omkring 
forskningen smitter positivt af på behand-
lingskvaliteten. Det, man lærer i forsknin-
gen, kan man jo ikke lægge fra sig, når man 
møder sin patient, uddyber Povl Munk-
Jørgensen.

Den forskende afdeling
Klassisk medicinsk forskning er ofte per-
sonbåret. Forskeren opstiller selv sine teser 

og undersøger dem herefter typisk med 
hjælp fra personalet på en afdeling.  

Det billede ligger langt fra det ideal, Povl 
Munk-Jørgensen sammen med afdelingsle-
delsen på M har sat op. Her skal forskning 
integreres i hverdagen.

Det er grundtanken, at forskningspro-
jekterne vil opstå i et samspil med læger og 
plejepersonale på afdelingen. Povl Munk-
Jørgensen bidrager i den sammenhæng med 
sin viden om forskningsarbejde, og perso-
nalet på afdelingen bidrager med kritisk 
undren og konkrete kliniske observationer.

- Jeg har prøvet i rigtig mange år at sæt-
te noget forskning i gang, hvor jeg har sid-
det uden for en klinik og opfundet, forklarer 
Povl Munk-Jørgensen. 

- Det er en proces med udspring i littera-
turen, medierne, og hvad der i øvrigt sker i 
verden. Når man kommer ud på afdelingen 
med sit projekt, er det ikke sikkert, at de 
tanker, man har gjort sig, er i tråd med 
hverdagen her. Og så er det ikke sikkert, at 
der sker så meget.

- Personbåret forskning sætter ikke spor 
i det miljø, man arbejder i. Går man derimod 
ud i miljøet og får engageret en masse 

Af: Klavs Vedel

Foto: Klavs Vedel¨

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2012

Alle deltager  
i forskningen på

afdeling M
Medejerskab og involvering er nøgleord, når dr. med. professor Povl Munk-
Jørgensen i samarbejde med ledelse og medarbejdere planlægger forsk-
ning og undervisning på Afdeling M i Risskov. Det handler om at produ-
cere og dele viden i hverdagen til gavn for patienterne
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mennesker i forskningen, så bliver forsk-
ningsprojekterne hele afdelingens, forklarer 
Povl Munk-Jørgensen og fortsætter:

- Alle har en rolle. En er god til stati-
stik, en er god til at tage blodprøver, en 
er mester til at læse scannerbilledet, og 
en tredje er helt suveræn til at interviewe 
patienterne. Så alle er på en eller anden 
måde med i arbejdet.

Den integrerede og involverende metode 
betyder også, at det akademiske arbejde 
lever videre, selv om forskere kommer og 
går på afdelingen. 

Et akademisk miljø på vej
Men forskning er kun en del af det viden-
skabende og videndelende miljø, som det er 
ambitionen at skabe på Afdeling M.

- Derfor arbejder vi også på at sætte en 
masse mennesker i gang med en masse små 
ting. Vi har allerede syv studerende. Nogle er 
i gang et andet sted og vil gerne følge vores 
undervisning, nogle kommer og vil gerne lave 
nogle små opgørelser. Og på den måde så 
gror miljøet, siger Povl Munk-Jørgensen.

Birgitte Jensen er afdelingssygeplejerske 
på det nystartede afsnit M3. Hun er glad 

for at have Povl Munk-Jørgensen som forsk-
ningsleder.

- Det er noget nyt for mig at have en 
forsker som kollega i det daglige arbejde. 
Povl fungerer også som en faglig ressource, 
vi kan trække på. Han ved utrolig meget om 
de sidste nye forskningsbaserede resultater 
inden for behandling og pleje. Den viden 
trækker vi på, når vi planlægger og udvikler 
vores tilbud, siger Birgitte Jensen.

- Jeg har medvirket til forskningspro-
jekter flere gange før i min karriere og ikke 
oplevet min egen rolle som særlig betyd-
ningsfuld. Til forskel fra tidligere oplever 
jeg her, at vi bliver involveret meget mere 
direkte i forskningen. Det giver meget 
større opbakning og ejerskab til forsknings-
projekterne. Noget som jeg forudser vil 
påvirke kvaliteten i positiv retning, siger 
Birgitte Jensen.

- Desuden stiller Povl nysgerrige spørgs-
mål, når han kommer rundt, og det kan give 
anledning til lidt hjemmearbejde.

Hjemmearbejdet betyder også, at ledige 
stunder på aftenvagter for personalet i sti-
gende grad bliver prioriteret til læsning af 
artikler og journaler.

- Man laver også noget "oven i", om jeg 
så må sige. Men den tid, man investerer, 
kommer mangefold tilbage. For er der et 
godt forskningsmiljø, så trækker man også 
de gode folk til. Man må ikke nøjes med at 
sige forskning. For der hører et akademisk 
miljø med til, og når de miljøer opstår, så 
kommer de gode folk, forklarer Povl Munk-
Jørgensen.

Forskningsmiljøet på Afdeling M er sta-
dig i sin opstart. Linjerne er lagt, og målene 
er klare.

- Det er en lang proces, og det tager flere 
år, inden vi kan høste det fulde udbytte af 
indsatsen. Vi slukker ikke en brand på den 
her måde, men vi planter et frø. Og glæden 
ved at få nogle unge mennesker ind og se 
dem vokse i vores miljø er en stor fornø-
jelse, siger Lisbeth Uhrskov Sørensen.

Afdelingssygeplejerske Birgitte Jensen, ledende overlæge Lisbeth Uhrskov Sørensen og professor dr. med 
Povl Munk-Jørgensen spiller alle en stor rolle i forskningsarbejdet på Afdeling M på Aarhus  

Universitetshospital, Risskov.
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Da Bubber i sin sorte bil triller ind gennem skoven og parkerer 
foran huset Honululo på Himmelbjerggården, er der en vis 
kildren i maven hos husets syv anbragte børn og personalet. 

Bubber er nemlig ventet med både glæde og spænding. For han 
skal ikke bare lave et interview eller to. Nej, han skal bo sammen 
med børn og medarbejdere i tre dage og være med til alt lige fra at 
vække børnene om morgenen, smøre madpakker, fiske, køre cross, 
spise aftensmad og putte om aftenen igen. 

Han kommer helt tæt på børnene. Og det er ok. For dermed er 
han med til at give børnene en oplevelse for livet, hvilket også var 
grunden til, at Himmelbjerggården sagde ja til det usædvanlige 
besøg.

- Vi ved, at gode oplevelser i barndommen er med til at give 
anbragte børn et bedre fundament for at få et godt liv. Og det her 
er helt klart en af de gode oplevelser, de vil komme til at huske, 
siger afdelingsleder på Honululo Henrik Pedersen.

En stor mundfuld
Også for Bubber er besøget vigtigt. For med et program om anbrag-
te børns liv, håber han at åbne øjnene hos os danskere for en anden 
og mere alvorlig del af livet i Danmark.

- Vi må ikke lukke øjnene og tro, at så går de her børns pro-
blemer væk. Derfor er det vigtigt at vise, at der også bor børn på 
børnehjem i Danmark. At der vitterligt findes forældre, der ikke kan 
magte opgaven. Og det er vigtigt at kigge på, om børnene nogen-
sinde bliver hele igen. Om de har en fremtid, siger Bubber, der også 

er klar over, at et besøg som dette er en stor mundfuld for mange. 
- Det var svært at finde et sted, der kunne magte det. Vi har brug 
for at have nogenlunde råderum for at kunne give et rigtigt billede 
af børnenes hverdag. Og det er derfor en stor ting, når vi kommer 
og filmer. Det er en tillidssag for begge parter, fortæller Bubber.

Øresnegl og autografer
Der skulle da også en del overvejelser og planlægning til, før Henrik 
Pedersen sagde ja til at åbne døren til Honululo og børnenes liv.  

- Først og fremmest er det vigtigt for mig, at jeg kan passe på 
både børn og personale. Et sted som her kommer der situationer, 
hvor både børn og voksne kan føle sig udstillet. Og det vil jeg und-
gå, fortæller Henrik.

Derfor bliver der inden besøget holdt et par møder med produk-
tionsselskabet og talt meget i telefon, så der var helt klare aftaler 
for, hvordan optagelserne skal foregå. Blandt andet vil holdet gerne 
filme børnene uden personale. Men for at kunne passe på børnene 
bliver aftalen, at Henrik har en øresnegl i øret, når Bubber taler 
alene med børnene. Noget børnene også får at vide. Det bliver dog 
aldrig nødvendigt at afbryde et interview.

Både børn og voksne bliver også spurgt, om de har lyst til besø-
get. To af de otte medarbejdere siger nej tak. Mens alle børnene 
umiddelbart er begejstrede.

Da Bubber og børnene først på aftenen lægger knive og gafler 
fra sig ved middagsbordet, kører han rundt til de andre afdelinger 
på stedet.
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Der skulle mange forberedelser til, før Bubber fik 
lov til at flytte ind på behandlingshjemmet Himmel-
bjerggården for at se, hvordan anbragte børn lever.  
Et besøg, der var alle anstrengelserne værd

Når Bubber  
flytter ind
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Alle de andre børn på Himmelbjerggården har naturligvis hørt om 
besøget, og derfor skal alle have mulighed for at blive fotograferet 
sammen med ham og få en autograf.

Pause fra kameraet
Dagene går, og kameraet ruller. Dog sker der noget, hvor Henrik 
siger stop. En dreng kommer i konflikt og slår ud efter en med-
arbejder. Drengen er i affekt, og det er en af de situationer, hvor 
Henrik vil beskytte både barn og medarbejder. Han beder derfor 
kameraet og Bubber om en pause, hvilket de straks overholder.

- Når et barn er i affekt, kan det sige og gøre noget, det senere 
fortryder. Samtidig er det voldsomt, når en medarbejder bliver nødt 
til at holde et barn fast, selvom det er for at undgå, at barnet ska-
der sig selv eller andre. Derfor vil jeg ikke have, at det skal filmes, 
fortæller Henrik.

Da drengen var faldet til ro igen, vil han gerne tale med Bubber. 
Og det er helt fint for Henrik. For da var drengen i balance og derfor 
i stand til selv at tage beslutningen om, hvor vidt han ville filmes 
eller ej. 

Det er svært for Bubber at give et klart svar på, hvornår balan-
cen tipper mellem at vise børn og personale med respekt og så at 
udstille dem på tv. Men for ham er det vigtigste, at han er ordent-
lig, når han kommer ud.

- Jeg spørger, ud fra det jeg oplever og ser. Ikke ud fra sager. Og 
jeg spørger med respekt for de mennesker, der er her. Hvor langt, 
jeg kan gå, er en fornemmelse fra barn til barn, forklarer han. 

Et puslespil uden de sidste brikker
Som dagene skrider frem får Bubber et bedre og bedre indblik i 
hverdagen for de børn, der er nødt til at flytte hjemmefra for at få 
et bedre liv. Og det gør indtryk.

- Jeg kan se, hvor vigtigt det er at give børn tryghed og kærlig-
hed. De her børn skal bøde år ud og år ind, fordi deres forældre ikke 
har magtet at give dem den fornødne kærlighed. Det er hårdt at se 
på. Så er det godt, at der findes et sted som det her, siger Bubber, 
der med sit program gerne vil slå et slag for, at der bliver grebet ind 
meget tidligere i et barns liv end i dag.

Da børnene den sidste dag tager hjem på weekend, får alle et 
kram af Bubber. Til sidst triller også Bubbers bil ud gennem skoven, 
og tilbage på trappen står Henrik med en rigtig god følelse.

- Jeg har været utrolig bekymret for, om det var den rigtige 
beslutning at åbne op for tv. Men jeg er glad for, at jeg gjorde det. 
Børnene har været meget begejstrede for at få den her oplevelse, 
og jeg ville gøre det igen.

Af: Lotte Rosdahl

Foto: Simon Mouridsen¨
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flytter ind

I tre dage boede Bubber sammen med syv anbragte børn på Himmelbjerggården.
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

NyE VINklER På 
ADFæRDSPROBLEMER

Problemskabende adfærd var temaet, 
da døgninstitutionen Oustruplund i april 
holdt sin årlige konference for fagfolk 
inden for socialpsykiatri og pædagogik. 
Oplægsholdere var børne- og ungdoms-
psykiater Søren Hertz og underviser 
Trine Uhrskov, der kom med hver deres 
vinkler på problemskabende adfærd.

Søren Hertz slog til lyd for at fokusere 
mindre på diagnoser og mere på de 
sammenhænge, der udgør helheden. 
Han fandt det problematisk, at mange 
børn og unge lærer at identificere sig 
med en diagnose eller et handicap – og 
dermed skaber barrierer for udvikling.

Trine Uhrskov havde medbragt en 
samling pædagogiske værktøjer, som 
kan bruges i håndteringen af unge med 
aggressiv adfærd. Det handler blandt 
andet om at afkode signaler i tide og at 
hjælpe den unge til selv at opdage sig-
nalerne og reagere på dem.

Konferencen var besøgt af omkring 150 
fagfolk. De omfattede ikke kun perso-
nale på Oustruplund, men også fagfolk 
fra kommuner og andre døgntilbud for 
børn og unge.

»En ildsjæl, der tilbyder sin varme ud over det almindelige, spreder godt humør 
og er evig optimist.« Med det skudsmål modtog omsorgshjælper Steen Birger 
Hansen for nylig Børnehjælpsdagens årlige Lillebror Pris på Københavns Rådhus. 
Prisen blev overrakt under overværelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary, der er hjæl-
peorganisationens protektor.

Steen Birger Hansen arbejder til dagligt som nattevagt på døgninstitutionen Møl-
lebækkens afdeling Strandbo i Fjellerup. Her er han desuden kendt for at åbne sit 
hjem for de unge. Sammen med sin kone har han en lille skov og et savværk, hvor 
de unge får lov at udfolde sig under opsyn. Steen Birger Hansen oplyser, at han 
altid har været glad for børn og at han stortrives med sit arbejde. Han giver dog 
samtidig æren for det videre til kollegerne og børnene.
- Uden deres opbakning ville jeg ikke have det overskud, jeg har, fastslår han.

Med prisen fulgte 25.000 kroner og en statuette af 'Lillebror', der er Børnehjælps-
dagens bomærke.

Blandt årets to modtagere af Børnehjælpsdagens Lillebror Pris var Møllebækkens 
Steen Birger Hansen, der ses i billedets højre side. Prisoverrækkelsen blev overværet 
af H.K.H. Kronprinsesse Mary, der er protektor for hjælpeorganisationen. Foto: Kim 
Agersten 

ildSjæl fRa møllebæKKeN 
FIK åRETS LILLEBROR PRIS
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AT-teamet i CVOS lancerede på en konference i Köln sidste år et europæisk praktikernetværk for organisationer, der arbejder med alkohol 
og trafik. Det initiativ har ført til, at Alkohol- og Trafikteamet er blevet efterspurgt uden for landets grænser, og både Bruxelles og Barce-
lona har i april haft besøg af AT-koordinator Inger-Lis Rasmussen.

I Bruxelles deltog Inger-Lis Rasmussen i en high-level paneldebat på konferencen ”Saving Lives Until 2020” med fokus på roller og ansvar i 
forhold til rehabilitering af spiritusbilister. Repræsentanter for EU-kommissionen, EU-parlamentet, politiet og industrien deltog i konferen-
cen.  I Barcelona var Inger Lis Rasmussen taler på den 6. udgave af kongressen ”fit to drive” og satte fokus på rehabiliteringen af spiritus-
bilister i Danmark, og fortalte om baggrunden for de danske AT-kurser, som fylder 10 år i år, metoden der bliver brugt, og hvordan viden 
her bliver omsat til praksis.

euROPæiSK efTeRSPøRgSel På DANSK VIDEN OM ALKOHOL OG TRAFIK
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Regionpsykiatrien Vest havde to års fødselsdag den 1. maj 2012 og fejrede dette ved et stort arrangement for alle medarbejdere den 2. maj. 

Regionspsykiatrien Vest, som er en sammensmeltning af 
de tidligere  regionspsykiatrier i Herning og Holstebro, har 
de seneste to år arbejdet  koncentreret med at lægge de to 
afdelinger sammen og med at skabe en fælles identitet og 
kultur for medarbejderne. Fødselsdagen var derfor en god 
anledning til at markere dette arbejde og samtidig styrke 
de faglige og personlige relationer medarbejderne imellem. 

På dagen blev der arbejdet med arbejdsfællesskaber, per-
sonlige relationer og trivsel på tværs. Første indslag på 
dagen var et oplæg ved arbejds- og miljøkonsulent Maj-
Britt Stobberup fra Hospitalsenheden Vest. Efter oplægget 
blev de godt 150 fremmødte medarbejdere sat sammen på  
kryds og tværs i nogle workshops. Her skulle de både løse 
fysiske, kunstneriske og kreative opgaver, som det fremgår 
af billedet.

Arrangementet sluttede med en stor festmiddag og revy 
om aftenen.

I år kan Hinnerup Kollegiet fejre sit 30 års jubilæum. Det kunne næst-
formanden i Region Midtjyllands regionsråd Bente Nielsen (SF) plud-
seligt huske, da hun mandag den 30. april sammen med 17 af sine 
politikerkollegaer var på besøg på Hinnerup Kollegiet som en del af 
regionsrådets besigtigelsestur. 

I 1982 var Bente Nielsen med til stemme for, at Hinnerup Kollegiet 
blev oprettet af århus Amt. 30 år senere gav forstander Lars Aarup 
hende og de øvrige politikere et indblik i den verden, Hinnerup Kol-
legiet er en del af, både når det kommer til autisme-problematikker 
og vilkårene som et regionalt socialt tilbud, ligesom de fik lejlighed til 
at møde nogle af beboerne og se de rammer og pædagogiske tiltag, 
som er med til at give de voksne autister et godt tilbud. Regionsrådet 
havde desuden selv bedt om at høre nærmere om de specialiserede 
tilbud i Dannebrogsgade, Højskolebakken, Kollegiet i Randers og det 
nye ældre-projekt, som ventes at stå færdig i efteråret 2013.

TO åRS fødSelSdag I REGIONSPSyKIATRIEN VEST 

RegiONSRådeT fiK iNdbliK 
I AUTISMENS VERDEN

Alle i Region Midtjylland skal have adgang til informationer om psykiatri. Derfor har regionen samlet kræfterne om informationen på hjemme-
siden: www.psykinfomidt.dk og lukkede d. 1. maj 2012 patientbiblioteket i Risskov.

Det er således ikke længere muligt at låne skønlitteratur på patientbiblioteket i Risskov eller litteratur om psykiatrien på PsykInfo-biblio-
teket. Det er stadig muligt at ringe eller maile til PsykInfo Midt (tidligere PsykInfo) for at få information om psykiatri eller anbefalinger om 
relevant materiale. 

Besøg PsykInfo Midts hjemmeside og find relevante informationer om psykiske lidelser, artikler om behandlingsformer, skriftlig patientinfor-
mation, arrangementer om psykiatri og meget andet. www.psykinfomidt.dk

PSyKiNfO midT eR gåeT ONliNe – BIBLIOTEKET ER LUKKET 

Der er alt for få lægestuderende, som tør 
binde an med en karriere i psykiatrien. 
Derfor har folkene bag kampagnen Skarpe 
Hjerner - Varme Hjerter nu bevæget sig ud 
på Facebook for at vise, hvad psykiatrien i 
Region Midtjylland har at byde på. Det sker 
bl.a. via en række  videointerviews med 
unge læger ansat i den midtjyske psykiatri. 

Du kan se videoerne og følge med i  
kampagnen ved at klikke ind på 
www.facebook.com/skarpehjerner.

SKaRPe 
HjeRNeR 
På facebOOK
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BØRNElIV I kaoS. oM BØRN oG UNGE MED aDHD
af Dorte Damm og Per Hove Thomsen. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag, 2012. 251 sider. 298 kr.  
(Revideret udgave af forfatternes bog fra 2006).

”Siden udgivelsen i 2006 er den eksisterende viden om ADHD blevet øget betragteligt, og med årene har vi ople-
vet, at der var et behov for at få opdateret en del af bogens betragtninger og beskrivelser. Der er fortsat hyppig 
debat i både medier og fagkredse om diagnose og behandlingsmuligheder, og vi har derfor fundet det relevant 
at medinddrage nyere forskning og guidelines.” (fra forordet)

Bogens målgrupper er familier, netværk og fagfolk omkring børn og unge med ADHD. 

Bogen er grundig, men samtidig meget overskuelig.  De mange små cases gør bogen spændende at læse og let 
at forstå, også for ikke-fagfolk.

Absolut et vigtigt (og uundværligt?) opslagsværk på institutioner og afdelinger, og på grund af den omtalte hastige 
udvikling på området, vil det være en rigtig god ide at få gamle eksemplarer udskiftet til nye! Husk også at anbefale 
bogen til studerende og de forældre eller kolleger, der måske endnu ikke har hørt om den nye udgave.

Bogen kan købes hos boghandleren eller lånes hos Forskningsbiblioteket (7847 1230 eller risskov.fbi@rm.dk) 

OBS
Kontakt:
PsykInfo Midt: 7847 0450 
psykinfo@rm.dk
www.psykinfomidt.dk

Psykiatrisk 
Forskningsbibliotek: 7847 1230
risskov.fbi@rm.dk
www.forskningsbiblioteket.dk

PSykINFo MIDT oG PSykIaTRISk FoRSkNINGSBIBlIoTEk ER åBENT FoR HENVENDElSE:

Bogomtaler fra
PsykInfo Midt og Psykiatrisk Forskningsbibliotek

ved  bibliotekar Marianne Bierring Mulvad

JES – oTTE SaMTalER MED JES GERlacH oM PSykIaTRIEN I DaNMaRk
af Marie louise kjølbye, Psykiatrifondens forlag, 2012. 133 sider. 250 kr.

Med denne Psykiatrifondens nyeste udgivelse har psykiatrien fået sin egen ”samtalebog”. En genre, der - selvom 
den i litterære kredse ofte omtales lidt nedsættende - sælger godt og medfører lange ventelister på bibliote-
kerne. Man kan håbe, at denne bog får samme skæbne, for de otte samtaler mellem Jes Gerlach og ni af de 
mennesker, han har mødt via sit mangeårige arbejde i Psykiatrifonden, er bestemt værd at læse, både i OG uden 
for psykiatrien.

Samtalepartnerne er: patienterne (lægen Susanne Hansen og skuespilleren Henning Jensen), den pårørende 
(SINDs formand Knud Kristensen), politikeren (Özlem Cekic, MF, der også er pårørende og psykiatrisk sygeple-
jerske), fagfolkene (Karin Garde, Anne Lindhardt, Nicole og Raben Rosenberg) og kollegaen fra Psykiatrifonden 
(tidl. direktør Jens Elbirk).

Det er folk, der brænder for sagen, og som alle har kunnet konstatere store fremskridt i psykiatrien, samtidig med, at de erkender, at vi (slet) ikke er i 
mål endnu. At der er lang vej og stadig skal kæmpes, før behandlingstilbuddene er mange og gode nok, og fordommene kan siges at være nedbrudte. 
Og som den nye formand for Pykiatrifonden, Anne Lindhardt, siger i bogens sidste kapitel med titlen Menneskelighed i psykiatrien:  ”En anden ten-
dens, der bekymrer mig, er, at nutidens psykiatri er så optaget af at måle og veje effekter, at den menneskelige dimension let bliver overset.”

De farverige illustrationer er dels historiske billeder fra Sct. Hans Hospital, dels forsider fra nogle af Psykiatrifondens udgivelser (bøger og blade). Desuden har 
fotografen, Martin Bubandt, lavet flotte fotos af alle samtalepartnerne. Desværre virker hovedparten af disse portrætter næsten FOR kunstneriske: yderst 
dystre og med en aura af død, forfald, kirkegård og meget alvorlige ansigtsudtryk. Det virker i bedste fald lidt uhyggeligt, og i værste fald… stigmatiserende!? 

Bogen kan købes via PsykInfo Midt (7847 0450 eller psykinfo@ps.rm.dk ) - eller lånes på nærmeste folkebibliotek.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | maj 2012



25
 å

R
S 

JU
B

Il
æ

U
M

 1.
 ju

li
a

nn
e 

M
et

te
 R

iis
 P

ou
ls

ga
ar

d
Fy

si
ot

er
ap

eu
t

Fo
ge

dv
æ

ng
et

 B
oc

en
te

r

Su
sa

nn
e 

M
at

hi
as

en
Sp

ec
ia

lis
t

A
ar

hu
s 

U
ni

ve
rs

it
et

sh
os

pi
ta

l R
is

-
sk

ov
, A

fd
 M

15
. j

ul
i

U
lla

 Je
ns

en
Ko

nt
or

le
de

r
G

ud
en

åk
ol

le
gi

et

B
ir

th
e 

Fo
lk

e 
la

rs
en

So
ci

al
rå

dg
iv

er
R

eg
io

ns
ps

yk
ia

tr
ie

n 
R

an
de

rs

1.
 a

ug
us

t
Sø

re
n 

H
ol

m
ga

ar
d 

Ju
st

O
ve

rlæ
re

r
K

ild
eb

je
rg

et

B
en

te
 a

nk
er

 Z
in

ge
nb

er
g

A
BA

 K
oo

rd
in

at
or

 o
g 

Ps
yk

ol
og

In
st

it
ut

 f
or

 K
om

m
un

ik
at

io
n 

og
 

H
an

di
ca

p

k
ar

en
 H

an
se

n
Sy

ge
pl

ej
er

sk
e

R
eg

io
ns

ps
yk

ia
tr

ie
n 

Ve
st

, P
1

B
ir

gi
tt

e 
H

vi
db

je
rg

O
ve

rlæ
ge

R
eg

io
ns

ps
yk

ia
tr

ie
n 

Ve
st

M
ar

ia
nn

e 
R

ef
sl

un
d 

D
is

tr
ik

ts
sy

ge
pl

ej
er

sk
e

R
eg

io
ns

ps
yk

ia
tr

ie
n 

Ve
st

, P
1

1.
 s

ep
te

m
be

r
H

el
le

 T
ho

rl
un

d 
R

øm
er

A
fd

el
in

gs
sy

ge
pl

ej
er

sk
e

A
ar

hu
s 

U
ni

ve
rs

it
et

sh
os

pi
ta

l R
is

-
sk

ov
, A

fd
 Q

40
 å

R
S 

JU
B

Il
æ

U
M

11
. a

ug
us

t
To

ve
 b

je
rr

e
Kv

al
it

et
sk

oo
rd

in
at

or
A

ar
hu

s 
U

ni
ve

rs
it

et
sh

os
pi

ta
l R

is
-

sk
ov

, A
fd

 R

15
. a

ug
us

t
V

ib
ek

e 
ja

co
bs

en
Pæ

da
go

g
B

ør
n 

og
 U

ng
ec

en
tr

et
 E

ng
ve

je
n

N
yt

 o
m

 n
av

ne
 

N
av

n
es

id
en

 b
ri

n
g

er
 n

y
he

de
r 

om
 

n
y

an
sæ

tt
el

se
r 

på
 l

ed
er

n
iv

ea
u

, 
2

5
 o

g
 4

0 
år

s 
ju

bi
læ

er
 o

g
 a

n
dr

e 
st

or
e 

n
av

n
en

y
he

de
r.

 D
et

 e
r 

en
 

st
or

 o
rg

an
is

at
io

n
, s

å 
de

t 
er

 i
k

k
e 

si
k

k
er

t,
 v

i 
hø

re
r 

al
t.

 S
en

d 
os

 
de

rf
or

 e
n

 m
ai

l, 
hv

is
 I 

ha
r 

en
 

n
y

he
d 

ti
l 

n
av

n
es

id
en

.



midt i  min hverdag

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Tonny Foghmar¨

Tine Bay intranettet er 
infrastrukturen på IKH

På Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) færdes 160 ansat-
te på omkring 20 forskellige matrikler rundt om i hele regionen. 
Mere end 10 forskellige faggrupper er repræsenteret på tilbuddet, 

og det giver visse udfordringer, når de mange forskellige typer af medar-
bejdere skal se sig som en del af et større fællesskab.

IKH har eksisteret siden 1. januar 2011 som resultat af fusionen Tale & 
Høre Instituttet og Børn og Unge Centret Rehabilitering. IKH udbyder en 
række ambulante tilbud til både børn, unge og voksne med funktions-
nedsættelser.

Allerede inden instituttet trådte i kraft med sit nye navn, gik stedets 
dedikerede webredaktør Tine Bay i tænkeboks for at skabe en fælles plat-
form, der kunne give de 160 kolleger rundt om i hele regionen et fælles 
samlingspunkt.

- Det, vi først og fremmest har tilfælles, er vores ledelse, administration og 
vores navn – og i mindre grad et ensartet fagfællesskab, fortæller Tine Bay.

Hun gik derfor i gang med at opbygge et nyt intranet til det nye fusione-
rede IKH. Hendes mission var at få kollegerne til at bruge intranettet, hver 
eneste gang de søgte informationer eller havde spørgsmål om instituttet.

- Vi kommer fra mange forskellige steder med en masse forskelligartede 
personalepolitikker og retningslinjer. Nu har vi skabt fælles retningslinjer, 
men vi kan umuligt sikre, at papirerne bliver skiftet ud i mapperne rundt 
omkring i hele regionen. Derfor ligger det hele nu på intranettet, og det 
er altid det på intranettet, der er gældende. Derfor har alle medarbejdere 
også pligt til at orientere sig på intranettet, forklarer hun.

Et godt trick til at få kollegerne gjort fortrolige med intranettet, mener 
Tine Bay, er IKHs nyhedsbrev, som hun udsender hver 14. dag. 

- Jeg sender ikke en mail ud med nyhedsbrevet i. Jeg sender en mail ud 
til alle mine kolleger med besked om, at der ligger et nyt nyhedsbrev på 
intranettet. Og så sætter jeg et link ind til IKH-intranettets forside. Det 
tvinger folk til selv at finde vej ind til nyhedsbrevet. På den måde bliver 
de også mere fortrolige med at finde rundt på vores intranet.

Alt relevant kan findes på IKHs intranet. Eksempelvis er det her, man fin-
der information om befordring, ferieanmodninger og kursusansøgninger. 

- Det er slet ikke så svært, når man først kommer i gang med at bruge 
det, lyder opfordringen fra IKHs webredaktør.


