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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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Tema: Sikkerhed på arbejdspladsen
Spørgsmålet om sikkerhed har på en tragisk  
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nummer fokus på sikkerhed på arbejdspladsen.  
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fokus på kvalitet, dokumentation og den 
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FORSIDEN: 
Det børne- og ungdomspsykiatriske afsnit i Risskov har i løbet af det 
seneste år været igennem en større ombygning, så det nu fremstår mere 
sikkert – både for patienter og medarbejderne. Arbejdsmiljørepræsentant 
Søren Dalgas Rasmussen og afdelingssygeplejerske Dorte Brandt-Hansen 
viser her den sikrede afdelings nye boldbane frem. 
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18nye kolleger. 18 nye livliner. Det er 
en af de helt store sidegevinster 
ved det ledelses- og organisati-

onsudviklingsforløb, som afdelingslederne i 
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD 
(SUA) er i fuld gang med. 

I løbet af et år og fem moduler får de sat 
fokus på ledelse gennem tre overskrifter – 
hvad er ledelse, hvordan ledes grupper, og 
hvordan sikres udvikling? Formålet er først 
og fremmest at klæde dem bedre på til den 
nye rolle, de har i specialområdet, hvor der er 
længere mellem ledelse og medarbejdere, og 
hvor opgaverne til netop afdelingslederne er 
flere og flere. Dernæst er ideen, at forløbet 
skal understøtte udviklingen af organisatio-
nen efter den fusion, som trådte i kraft den 
1. januar 2012, og som blandt andet betyder, 
at afdelingslederne har fået en stribe nye 
livliner, de kan trække på. Det har processen 
ind til nu vist dem.

- Udviklingsprojektet er en gave for mig. 
Det er en mulighed for at lege med min egen 
ledelse og kigge indad. Og det har virkelig 
rykket på min stil allerede. Jeg er blevet en 
hel anden leder, efter jeg har fået det nye 
fokus, smiler Annette Niemi, og tøver ikke 
med at tilskrive en del af æren til den indivi-
duelle coaching:

- Den har virkeligt givet noget, mener 
hun, mens Nina Sørensen bakker op.

- Jeg vidste, at mit faglige projekt krævede 
hjælp udefra. Det kunne jeg ikke gøre alene, 
så det var dejligt at lande i det her forløb. 
Den individuelle coaching er en hjælp til at 
være helt skarp på projektet, så det bliver ført 
ud i livet. Konsulenten tvinger os til at være 
konkrete, når hun spørger ind til, hvad det så 
betyder en tirsdag morgen, forklarer hun. 

På de første to moduler har afdelingsle-
derne også skulle dele deres udviklingspro-
jekter med hinanden i netværksgrupper på 
tværs af tilbuddet, og det har været med til 
at skabe fællesskab og fortrolighed.

- Det var hårdt, for nogle af projekterne 
går tæt på, og der var også tårer på spring 
undervejs. Men det gik rigtigt godt, og det 
er dejligt at få udløst den spænding og vide, 
at man ikke sidder alene med overvejelserne, 
mener Nina Sørensen. Og det er en følelse, 
Annette Niemi deler.

- Her kan man udlevere sig selv som leder, 
siger hun og fortsætter: Det, at vi er sam-
men her, gør os stærke. Med dagene her får 
vi sat fokus på, hvad vi ønsker, hvad vi kan 
og hvad vi skal. Og det er dejligt. 

Fokus på fusionen
Det var ikke umiddelbart deres egen udvik-
ling som ledere, Nina Sørensen og Annette 
Niemi havde størst fokus på, da de tilbage i 

- Det er superfedt med nye kollegaer, og 
jeg betragter alle de andre afdelingsledere 
som kollegaer. Her bliver der svaret, hvis man 
råber hjælp, fortæller Annette Niemi, som er 
afdelingsleder på Bygmarken. Hun og Nina 
Sørensen, der er afdelingsleder på Mosetoft, 
er enige om, at det er en dejlig sidegevinst 
ved fusionen og processen at få et nyt kolle-
gialt fællesskab, og et forum, hvor man kan 
sparre med hinanden.

- Her kan vi kaste problematikker ind på 
bordet og drøfte dem, så man ikke er så ale-
ne som leder længere, siger Annette Niemi, 
mens Nina Sørensen supplerer:

- Og processen har indtil nu vist os, at vi 
alle har forskellige kompetencer, så man kan 
komme til at sparre med sin modsætning. 
Det giver noget helt nyt.

Del et projekt 
Processen blev skudt i gang i februar, og 
foreløbigt er afdelingslederne nået igennem 
de to første moduler. Her er de blevet præ-
senteret for begrebet udviklingsprojekter, 
som både Nina Sørensen og Annette Niemi 
er begejstrede for. 

Hver afdelingsleder har fundet et per-
sonligt udviklingsprojekt og et fagligt udvik-
lingsprojekt, som de skal arbejde med i løbet 
af hele processen. Et personligt udviklings-
projekt kan for eksempel være at få mere 
gennemslagskraft som leder, mens et fagligt 
kan være udviklingsarbejde i afdelingen. 

Undervejs i hele forløbet er der sparring 
dels fra de nye kollegaer og dels fra to kon-
sulenter fra virksomheden ”Udviklingskonsu-
lenterne”, der står bag hele processen. De to 
konsulenter giver alle afdelingslederne både 
individuel coaching og gruppecoacing for at 
hjælpe dem på vej.

Sidegevinsten er 

Af: Didde Marie Degn

Foto: Helene Bagger¨

18 nye livliner
1. januar 2012 fusionerede fem af Region Midtjyllands voksensociale tilbud, og det første  
specialområde var en realitet. Samtidigt blev en ledelses- og organisationsudviklingsproces 
skudt i gang, som ikke blot skulle sikre fusionen, men også klæde afdelingslederne på til det 
ansvar, som nu ligger på deres skuldre 

Leder- og organisations-
udviklingsprocessen begyndte i februar 
2012 og løber et år

De to første moduler havde fokus 
på den individuelle leder og dennes 
udvikling, mens de to sidste moduler 
har fokus på de lederteams, som findes 
på hvert af de fem gamle tilbud. De 
skal sammen lave udviklingsprojekter, 
samtidigt med de individuelle projekter 
kører videre.

Forløbet er bygget på en action learning 
tilgang, som skal sikre, at processen 
bliver omsat til praktik.

FAKTA

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2012
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februar mødte op til kickoff af ledelses- og 
organisationsudviklingsprocessen. 

I stedet var det fusionen, som fyldt mest 
i tankerne, da de sådan rigtigt så hinanden i 
øjnene for første gang.

- Som jeg forstod det, så det var en 
opkvalificering af hele mellemledergruppen, 
vi skulle i gang med, som skulle vise, om vi 
kunne stå distancen i fusionen og alle de 
nye opgaver, det giver, siger Nina Sørensen. 
Inden hun mødte sine nye kollegaer, tænkte 
hun selv over, om hun var dygtig nok til at 
være med på holdet i det store samlede 
tilbud, så forventningen til processen var at 
få ro, overblik og sat en kurs for lederskabet 
i SUA.

- Det var vigtigt for mig, at der blev skabt 
et rum for ledelse, hvor vejen frem blev lagt, 
og der blev sat ord på, hvad vi forstår ved 
ledelse i SUA. Det er der ikke tid til i hverda-
gen, hvor der er fokus på drift, forklarer Nina 
Sørensen, og fortsætter:

- Processen har været min overlevelse i 
det her. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde 
stået distancen, hvis vi ikke havde fået skabt 
fællesskabet, for vi er nødt til at kunne spar-
re ledelsesmæssigt om de nye opgaver.

Selvom Annette Niemi kan genkende 
usikkerheden, så handlede det på forhånd 
for hende om at gå ind til processen med 
åbent sind og stå sammen med de nye kol-
legaer og områdeledelsen om en stor fusi-
onsopgave, og det har processen indtil videre 
hjulpet med.

- Det giver kæmpe mening at være sam-
men på de her moduler, smiler hun, og fort-
sætter: Det giver en mening for vores fælles-
skab, og sikrer at vi går i samme retning.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) blev dannet den 1.1. 2012 
og er en fusion af de fem voksensociale tilbud Elbæk, Granbakken, Mosetoft, 
Nørholm og Saustrup.

Der er 17 afdelingsledere, som tilsammen har ansvaret for flere end 20 afdelinger 
og knap 375 medarbejdere. Samtidigt er de to afdelingsledere fra Bygmarken 
også knyttet til processen, når Bygmarken bliver en del af specialområdet i 2013. 

Læs mere på www.sua.rm.dk

FAKTA

Nina Sørensen (t.v) og Annette Niemi er 
undervejs i ledelses- og organisations-

udviklingsprocessen blevet endnu bedre til 
at tænke ud af boksen, hvilket de også kan 

bruge i deres daglige arbejde, når de  
sammen sparrer om borgere, svære forløb  

og andre problemstillinger.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2012
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E n af flere erfaringer fra Blåkærgård var, at vi skal have 
styrket båndene mellem behandlingspsykiatrien og de 
socialpsykiatriske bosteder. Det gælder særligt i forhold 

til de borgere, der pendler mellem behandling og bosted – og 
som udgør en risiko for sikkerheden.

Som udefrakommende kan man spørge: Hvor svært kan det 
være? Men det er svært - af flere årsager. Blandt andet er det 
svært, fordi vi tager afsæt i to forskellige love og to forskel-
lige kulturer. På den ene side behandlingspsykiatrien, der med 
afsæt i Psykiatriloven er kendetegnet ved et restriktivt og 
kontrollerende miljø. På den anden side de sociale botilbud, der 
med afsæt i Serviceloven er kendetegnet ved frihed, selvbe-
stemmelse og selvkontrol for borgerne. Samtidig efterlyser bor-
gerne sammenhæng og kontinuitet i deres behandlingsforløb.

Hvordan kan vi styrke det sammenhængende patientforløb?

For at få svar på dét spørgsmål nedsatte Psykiatri og Social i 
foråret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra socialpsy-
kiatriske bosteder, behandlingspsykiatri og administration. 
Arbejdsgruppen skal her i efteråret komme med forslag til, 
hvordan vi sikrer en bedre indsats til patienter, der pendler mel-
lem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien – og som udgør 
en latent fare for sig selv eller andre. 

Forslagene kan deles i to kategorier: De, som holder sig inden 
for de eksisterende rammer, og de, som udfordrer eller stiller 
krav om en ændring af rammerne. På den måde får arbejdet 
både et regionalt og et landsdækkende sigte.

Gevinsten af arbejdet skal være en øget sikkerhed for medar-
bejdere og patienter, en bedre samlet indsats og et mere hen-
sigtsmæssigt ressourceforbrug. 

Det er et stort og vigtigt arbejde, der nu er gået i gang - men 
også et nødvendigt arbejde.

Vores fokus på sikkerhed stopper dog ikke her. Vi arbejder til 
stadighed med sikkerhed. Vi bliver aldrig færdige, men vi bliver 
hele tiden bedre. Vi kan ikke forhindre det utænkelige, men vi 
arbejder hele tiden på at minimere risikoen.

Gert Pilgaard Christensen 
Direktør

Leder     

Sammenhæng  
skal styrke sikkerheden

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2012

Af Gert Pilgaard Christensen, direktør
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Psykiatri og Social tager 
sig af mennesker, som pri-
mært har problemer med 
enten psykisk sygdom 
eller i forhold til nedsat 
fysisk, psykisk eller social 
funktionsevne. En lille 
del af dem har, enten på 
grund af sygdom eller 
misbrug, tendens til vol-
delig og udadreagerende 
adfærd, hvilket kan være 
en sikkerhedsrisiko for 
personalet omkring dem.

Temaet ser denne gang på 
sikkerheden på arbejds-
pladsen, både i psykiatrien 
og på de sociale tilbud. 
Hvad gør man for at give 
medarbejderne sikkerhed 
og tryghed i arbejdet? 
Hvilke sikkerhedsmæssige 
dilemmaer er der i over-
gangen mellem psykiatri-
en og de socialpsykiatriske 
botilbud?

Få gode råd og faglig viden 
om sikkerhed i PS Bladets 
tema.
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Det lignede en hyggesnak mellem to 
mænd, der kendte hinanden. 

På denne lune majdag var der 
dog intet, der var, som det så ud til på den 
psykiatriske modtagelse i Regionspsykiatri-
en Horsens. Uden varsel plantede patienten 
en række knytnæveslag i ansigtet på med-
arbejderen overfor. Intet forvarsel, ingen 
konflikt og intet gammelt nag.

Selv om mødet blev skelsættende for 
den ansatte, der brækkede kæben, og for 
afdelingen, der fik besøg af Arbejdstilsynet, 
har hændelsen i maj 2012 alligevel ført 
noget godt med sig. Sikkerheden for perso-
nalet er skærpet, flere dokumenter er lagt 
i e-dok, og der er kommet større fokus på 
mødet med patienterne.

- Når man har arbejdet i psykiatrien i 
mange år, sidder sikkerheden på rygraden, 
men alligevel kan man blive overrasket 
over, at der sker noget, som man slet ikke 
havde forventet, siger ledende oversyge-
plejerske i Regionspsykiatrien Horsens, 
Marianne Børre Petersen.

Overfaldet har givet flere ændringer i 
Horsens.

- I dag skal der altid være to personer til 
at tage imod, når der kommer nye patien-
ter ind i modtagelsen. Desuden bliver der 
etableret en flugtvej, fortæller Marianne 
Børre Petersen.

For at få nye øjne på arbejdet bad 
ledelsen desuden en erfaren afdelingssy-
geplejerske fra Aarhus Universitetshospital 
Risskov om at se på sikkerheden.

- Man kan komme til at stirre sig blind 
på nogle ting. Derfor fik vi friske øjne til at 
gennemgå sikkerheden, fortæller Marianne 
Børre Petersen.

Flere tunge opgaver
I Regionspsykiatrien i Horsens er antallet 
af patienter, der kræver, at der er personale 
omkring dem hele tiden, stigende. Derfor 
er proceduren omkring den såkaldte Brøset 
Violence Checkliste, strammet op.

Afdelingssygeplejerske Lis Eriksen fin-
der det også bekymrende, at der er en vok-
sende gruppe patienter med stofmisbrug 
og folk med stærkt selvskadende adfærd.

- De patienter, som bostederne tager 
ind, bliver mere syge, og deres adfærd 

Sikkerheden

Svært syge mennesker kan være til fare for både sig selv og personalet på bosteder og 
psykiatriske afdelinger. Derfor er opmærksomheden på sikkerhed i mødet mellem personale 
og patient skærpet

bliver voldsommere, det mærker vi også, 
fortæller Lis Eriksen, hvis afsnit også skal 
håndtere en del retspsykiatriske patienter.

Derfor er hun glad for, at der nu er ekstra 
fokus på sikkerheden.

- Vi har haft rigtig mange gode diskus-
sioner. Det har betydet, at det, vi tidligere 
havde som papir i en mappe, er ført over 
i e-dok, så vi er helt klar over, hvad vi skal 
gøre, hvis der har været en episode, og 
hvad vi skal gøre bagefter, siger Lis Eriksen.

Flere udfordringer
Trods øget fokus er ikke alt idyl. Både Lis 
Eriksen og Marianne Børre Petersen peger 
på problemet med at få alle ansatte på kur-
ser i konflikthåndtering.

- Vi har besluttet, at vores fire konflikt-
instruktører hvert år holder et kursus i konflikt-
håndtering. Det er gjort obligatorisk for vores 
fastansatte og sikrer, at deres viden vedligehol-
des. Men når vi skal have nyansatte på kursus, 
skal vi selv samle et hold på 15-20 deltagere. 
Det er problematisk, at der ikke løbende finder 
kurser sted, for der er nogle, der må vente i en 
rum tid, siger Marianne Børre Petersen. 

Tema: Sikkerhed
på arbejdspladsen
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TV. Afdelingssygeplejerske Lis Eriksen 
(tv) og ledende oversygeplejerske 
Marianne Børre Petersen fra 
regionspsykiatrien har taget ekstra 
hånd om sikkerheden efter en episode 
i den psykiatriske modtagelse, hvor en 
patient slog en medarbejder.

TH. For afdelingsleder Lisa Weinreich 
og hendes kolleger på Pilebakken er 
åbenhed, tillid og evne til at tolke 
små signaler en væsentlig del af 
sikkerhedsarbejdet.

Af: Alice Krøger

Foto: Jørgen Ploug¨Skrøbelig overgang
Det socialpsykiatriske bosted Pilebakken 
syd for Silkeborg er ét af de steder, der 
tager over, når regionspsykiatrien slipper. 
Overgangen kan være svær, både for perso-
nalets sikkerhed og for de nye beboere, og 
Pilebakken betragter som udgangspunkt 
alle beboere som en mulig sikkerhedsrisiko.

- Det er voldsomt for syge mennesker at 
flytte. Derfor er det en del af vores indflyt-
ningspolitik, at vi tager på besøg, uanset 
om beboerne kommer hjemmefra eller 
fra behandlingspsykiatrien. Men vi kunne 
ønske, at personale fra behandlingspsy-
kiatrien ville følge patienterne på bostedet 
de første par vagter, sådan som man gør 
fra plejecentrenes side, siger lederen Jytte 
Jacobsen.

Beboerne bliver usikre og angste, og Pile-
bakken har hver uge episoder, hvor persona-
let må trække på deres erfaring og viden om 
sikkerhed. Hver eneste episode fra tjatteri, 
spyt, krads til lussinger og vold bliver regi-
streret og brugt til at handle efter.

- Vi har arbejdet med sikkerhed i mange 
år, og personalets arbejdsmiljø kommer 
frem for alt. Derfor er der en udførlig hand-
leplan og døgnrytmeplan for hver eneste 
beboer, hvor alle de små tegn på, at beboe-
ren begynder at få det dårligt, bliver skrevet 
ind, fortæller afdelingsleder Lisa Weinreich.

Pilebakken kræver, at alle medarbejdere 
læser planerne, før de går ind til beboerne.

være mindst to medarbejdere, som bebo-
erne kender godt.

Arbejdsmiljørepræsentant Karina Trang-
bæk mener, at tillid og åbenhed mellem 
kolleger er en vigtig del af sikkerhedsarbej-
det. 

- Vi lægger også meget vægt på, at vi 
skal tale om, hvad vi oplever. Det allervig-
tigste for vores sikkerhed er det samarbejde 
og den tillid, man har til sine kolleger. Man 
lægger sit helbred i kollegernes hænder, 
hvis man kommer til at stå i en situation 
med vold, siger Karina Trangbæk.

Åbenhed og tillid er blevet en del af 
kulturen på Pilebakken, og trods et til tider 
belastende arbejde, scorer bostedet højt i 
trivselsundersøgelser blandt personalet.

- Vi mener, at det vigtigste i forebyggel-
se er dialog, dialog og dialog. Vi har afde-
lingsmøder, temadage og faste læringsdage 
med en udefra kommende psykolog, og vi 
er gode til at dele viden og komme med 
løsninger, når der har været nogle episoder, 
siger Jytte Jacobsen.

Trods det intense arbejde med sikker-
hed må Pilebakken tre-fire gange om året 
anmelde en arbejdsskade på grund af vold. 

- Så ved man for eksempel, at hvis man 
hjælper en beboer fra højre, så får man et 
smil, men hvis man hjælper fra venstre, 
risikerer man at få en lussing, siger Lisa 
Weinreich.

Sammen om sikkerhed
Pilebakken arbejder konstant med forebyg-
gelse af konflikter og vold, og har derfor 
sammen med bostedet Gårdhaven indført 
konflikthåndteringskurser for alle medar-
bejdere. 

- Vi har lavet et program sammen, og 
det er der andre bosteder, der har taget op. 
På den måde håber vi, at vi hele tiden kan 
få samlet de nye medarbejdere op, siger 
Jytte Jacobsen.

Pilebakken arbejder desuden med begre-
bet relationscirkler, hvor beboeren står i 
midten. Tættest på beboeren står kontakt-
personer, mens vikarer og løsere ansat per-
sonale står yderst.

- Vi er meget opmærksomme på, at det 
er kendte personer, der skal være tæt på 
beboerne, ellers sætter vi hinanden og os 
selv i fare, siger Jytte Jacobsen.

På nattevagter er to ud af tre personer 
folk, der kender beboerne, ligesom der på 
en gang, hvor der bor syv personer, skal 
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V old er et sprog, som en del af de unge 
har mestret til perfektion, inden de 
blev anbragt på en sikret institution. 

Alligevel er der få tilfælde af vold og trusler 
mod personalet på Region Midtjyllands sik-
rede institutioner, Koglen og Grenen. 

Grenens forstander Lars Emil Andersen 
nævner flere mulige årsager, men fremhæver 
især én.

- Dagen igennem laver vi aktiviteter 
sammen med de unge, for eksempel sport, 
skole og håndværk. Det skaber nogle sociale 
relationer, der i sig selv forebygger konflikter, 
siger Lars Emil Andersen.

Forklaringen bekræftes af Joos Gregersen, 
der er afdelingsleder på Grenens afdeling 
Toppen og underviser i konflikthåndtering.

- Det er svært er slå på én, som man lige 
har haft det sjovt med ude på fodboldbanen. 
De mange aktiviteter betyder desuden, at de 
unge ikke får tid til at kede sig. Det begræn-
ser deres impulsstyrede handlinger, uddyber 
han.

Af: Jan Hallin

Foto: Tonny Foghmar¨

Man slår ikke på én, man lige har haft det sjovt med på fodboldbanen. Sådan lyder en af 
forklaringerne på, at medarbejderne stort set aldrig udsættes for vold fra de unge på  
Region Midtjyllands sikrede institutioner

kommer til at byde på af udfordringer. Det er 
med til at begrænse de situationer, hvor den 
unge reagerer voldsomt i afmagt, forklarer 
Joos Gregersen.

- De unge oplever, at tingene bliver, som 
medarbejderne har sagt og lovet. Det har de 
ikke altid været vant til med de voksne, de 
har kendt. Tydelige voksne omkring den unge 
skaber ro og tillid, siger han.

Lars Emil Andersen tilføjer, at medarbej-
derne samtidig forsøger at sætte sig ind i 
den enkelte unges tanker og følelser.

 - Ved at forstå den unges situation, 
oplevelsesverden og behov bliver vi i stand 
til at møde den unge omsorgsfuldt dér, hvor 
han eller hun mentalt befinder sig. Sammen 
med aktiviteter og struktur er det med til at 
skabe fredelige relationer mellem medarbej-
derne og de unge, forklarer han.

Robuste medarbejdere
Trusler og vold har tidligere været en del af 
hverdagen for mange af de unge på Grenen. 
En stærk psyke er derfor en egenskab, der er 
vigtig at besidde som medarbejder.

- Ikke dermed sagt, at vi vil have sådan 
nogen cowboy-typer, der bare rider videre, 
selvom de er blevet såret. Det handler om, at 
vi ansætter medarbejdere, som ikke lader sig 
presse, siger Lars Emil Andersen. 

- En del af vores unge har været vant til, 
at de med en truende adfærd kunne opnå 
det, som de gerne ville. Hos os oplever de ret 
hurtigt, at de ikke opnår noget med trusler, 
siger han.

Alle medarbejdere på Grenen er udstyret 
med en alarm, der kan aktiveres, hvis en 
medarbejder føler sig truet. Det hører dog til 
sjældenhederne, at de kommer i brug.

Oplevelser som reference
Aktiviteterne skaber en ramme, som medar-
bejderne kan referere til, når der er optræk til 
konflikter med de unge.

- For eksempel kan jeg sige til den unge: 
”Kan du huske på boldbanen i går, hvor du 
syntes, at ham den anden var en idiot. Lige 
nu opfører du dig, ligesom han gjorde”.

- Det kunne også være en situation, hvor 
jeg minder den unge om, at han viste nogle 
bestemte evner ved en bestemt aktivitet, som 
han kan overføre til den aktuelle situation.

- Aktiviteterne hjælper de unge til at fun-
gere på en kontrolleret måde, konkluderer 
Joos Gregersen.

Sund mad indgår i et ophold på Grenen, 
så de unge har energi til aktiviteterne og et 
stabilt blodsukker, der er med til at holde 
aggressionerne nede. Lars Emil Andersen 
tilføjer, at den naturlige træthed efter en 
aktivitetsfyldt dag, giver de unge en bedre 
nattesøvn. Dermed får de unge sænket det 
stressniveau, som ellers også kan udmønte 
sig i aggressioner.

Forudsigelighed og struktur
Det pædagogiske arbejde på Grenen er præ-
get af forudsigelighed og struktur, der skaber 
ro omkring de unge og respekt omkring 
medarbejderne. Alle aktiviteter er planlagt 
ned til mindste detalje. Når de unge står op 
om morgenen, ved de præcis, hvad dagen 

Det er svært er slå på én, som man lige har 
haft det sjovt med ude på fodboldbanen, 
forklarer Joos Gregersen, afdelingsleder på 
Grenens afdeling Toppen.

Aktiviteter 
giver mindre vold

Tema: Sikkerhed
på arbejdspladsen
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Alligevel mener Lars Emil Andersen, at 
alarmerne har en vigtig funktion.

- Det giver medarbejderne en tryghed 
at vide, at de har nogen i ryggen hele tiden. 
Dermed slapper de mere af, når de er sammen 
med de unge – og det smitter af, siger han.

Fokus på forebyggelse
Bevidstheden om forebyggelse gennem 
aktiviteter, faste rammer og robuste medar-
bejdere kan dog ikke stå alene, fastslår Lars 
Emil Andersen.

- Det er et vilkår ved vores arbejde, at vold 
kan komme til udtryk verbalt eller fysisk. 
Derfor må vi aldrig blive selvfede og glemme, 
at der er en risiko, siger han.

Medarbejderne på Grenen bliver derfor 
mindst en gang om året undervist i risikovur-
dering og konflikthåndtering. Voldspolitikker 
og medarbejderhåndbøger bliver løbende 
holdt ajour. Og medarbejderne udveksler 
systematisk viden om de forskellige unge. 
Endelig har hver afdeling sin egen arbejds-
miljørepræsentant og sin egen arbejdsmil-
jøleder, så der hele tiden er et lokal fokus på 
arbejdsmiljø og voldsforebyggelse.

- Vi vil nok aldrig nå et niveau, hvor risi-
koen for vold mod medarbejderne er helt 
udelukket. Men vi kan nedbringe risikoen 
betydeligt, hvis vi er åbne omkring det og 
hele tiden fokuserer på, at vi kan bliver 
bedre, fastslår Lars Emil Andersen. 

Medarbejderne på Grenen udsættes kun 
sjældent for vold eller trusler i forbin-
delse med arbejdet. Grenens forstander 
Lars Emil Andersen oplyser, at de fysiske 
uheld i de fleste tilfælde dækker over 
almindelige sportsskader, der er opstået 
under aktivitet med de unge.

Grenen har haft fire registrerede 
tilfælde af fysisk vold mod medarbej-
dere fra 2010-2012 – ét tilfælde i 2010, 
ét i 2011 og to tilfælde i 2012. Region 
Midtjyllands anden sikrede institution, 
Koglen, har i samme periode haft tre 
registrerede tilfælde af fysisk vold 
med medarbejdere: Ét i hvert af årene 
2010, 2011 og 2012.

ARBEJDSULyKKER På DE 
SIKREDE INSTITUTIONER ¨

Aktiviteter er en væsentlig del af det 
pædagogiske arbejde på Grenen. Sammen 

med faste rammer og indlevelse i de unges 
situation er det med til at dæmme op for 

vold og trusler mod medarbejderne, vurderer 
Grenens leder Lars Emil Andersen.
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Én gang farlig - altid farlig. Sådan 
var logikken tidligere på den rets-
psykiatriske enhed ved Regions-

psykiatrien i Viborg. I dag er tankesættet 
hos medarbejderne erstattet med et 
nuanceret risikobegreb, der har udspring 
i en tredelt vurdering af de risikofaktorer, 
der er i spil i forbindelse med de enkelte 
patienter.

- Vi er gået fra at snakke om farlighed 
til at snakke om risiko, fortæller afdelings-
sygeplejerske Poul Rask Mortensen.

Forskellen ligger i, at farlighed bliver 
opfattet som en statisk størrelse, mens 
risiko er noget, som personalet kan samar-
bejde med patienten om at minimere.

Den samlede risikovurdering består af 
tre redskaber, der er besluttet af psykiatri- 
og socialledelsen tilbage i 2009 og siden 
har været under gradvis indfasning.

Redskaberne har forskellige formål og 
udstrækning i tid og giver korrekt anvendt 
både et øjebliksbillede og vurderinger, der 
peger fremad.

Redskabet til korttidsvurderinger er det 
norske Brøset (BVC), som er blevet brugt 
på afdelingen i en årrække. Her afdækker 
personalet patienternes tilstand i løbet af 
en enkelt vagt og overleverer deres obser-
vationer til næste vagthold. Ved årsskiftet 
tog personalet hul på at anvende redska-
bet Short Term Assesment of Risk and 
Treatability - i daglig tale, START. 

Vi kan ikke spå, 
men vi kan forebygge 
Det er velkendt, at en del af patienterne på en retspsykiatrisk afdeling reagerer voldsomt udad på 
grund af deres sygdom. Svaret på den slags udfordringer er systematiske risikovurderinger. Det 
koster ressourcer, men giver også fagligt overblik og forebygger vold og anden uønsket adfærd

Med START får man et overblik, der ræk-
ker tre måneder tilbage, kigger tre måneder 
frem og desuden peger på de ressourcer, 
patienten har. En viden, som er en af hjør-
nestenene i arbejdet med at forebygge 
patientens latente voldelige adfærd.

Senere, så snart ressourcerne på afsnit-
tet tillader det, tager man fat på redskabet 
Historical, Clinical, Risk Management-20 
(HCR-20).

Med HCR20 kigger man så langt tilbage i 
tid, som patientens journal og andre papirer 
tillader. Samtidig rækker HCR20 ind i frem-
tiden blandt andet i forbindelse med juste-
ring af patienternes egne fremtidsplaner og 
opfølgning på manglende personlig støtte.

- Vi har nogle meget komplekse patien-
ter, hvor der sjældent er enkle og lette 
løsninger på deres problemstillinger. Det er 
samtidig min vurdering, at hvis man bruger 
alle tre redskaber i sammenhæng og efter 
forskrifterne, vil vi opfange langt de fleste 
risici, siger Poul Rask Mortensen.

Hertil kommer, at den viden, personalet 
samler ind om patienternes ressourcer, også 
vil blive brugt, når patienternes behandlings-
planer løbende revideres. Poul Rask Morten-
sen understreger, at arbejdet munder ud i 
risikovurderinger, ikke spådomme. 

START - en god begyndelse
På afsnittet satte man intensivt ind med 
START i begyndelsen af året, godt hjulpet 

af kollegerne på Retspsykiatrisk Afdeling i 
Risskov, der har været i gang siden 2010. Og 
allerede nu kan tovholder Ditte Bentzen se 
en positiv forskel i forhold til det interne og 
eksterne samarbejde omkring patienterne. 

- Jeg var klar over, at det ville virke godt, 
men det er forbløffende, hvor tydeligt det 
gør den risiko, der er knyttet til den enkelte 
patient, patientens ressourcer og sårbarhe-
der, siger neuropsykolog, Ditte Bentzen, der 
knytter mange forventninger til anvendel-
sen af START. 

- Vi havde også tidligere mulighed for 
at komme med konkrete anvisninger til os 
selv og andre, men vi har ikke haft et tyde-
ligt sprog omkring det, før vi begyndte med 
START. Nu kan vi mærke, at vores vurdering 
af patienten går mere tydeligt igennem 
til vores samarbejdspartnere, siger Ditte 
Bentzen

En START-vurdering rummer en beskri-
velse af, hvad der er risiko for i hvilke 
situationer sammen med en beskrivelse af, 
hvordan man kan håndtere en given risiko. 
Altså en køreplan for, hvad man skal være 
opmærksom på, på hvilke tidspunkter risi-
koen forekommer, og hvad kan man gøre 
for at forebygge.

- Og det er jo guld værd. For det er en 
manual til dem, der skal arbejde videre med 
patienten. Den klarhed og den tydelighed er 
ny og gør en afgørende forskel, tilføjer Poul 
Rask Mortensen.
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START - en god begyndelse
En START-vurdering rummer en beskrivelse 
af, hvad der er risiko for i hvilke situationer, 

sammen med en beskrivelse af, hvordan man 
kan håndtere en given risiko. Altså en køreplan 

for, hvad man skal være opmærksom på, på 
hvilke tidspunkter risikoen forekommer og 

hvad kan man gøre for at forebygge.

Tema: Sikkerhed
på arbejdspladsen
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Han glæder sig samtidig over, at de på 
afsnittet nu oplever en meget større lyd-
hørhed over for de resultater, som perso-
nalet lægger frem. Noget, der for eksempel 
kan resultere i en forlænget indlæggelse 
eller ekstra bostøtte, når patienten flytter 
fra det lukkede afsnit.

Positive effekter på afsnittet
Det er svært at måle og dokumentere en 
direkte positiv effekt af START på afsnit-
tet. Stabilitet i dagligdagen er afgørende 
for den generelle trivsel, og den bliver 
påvirket af mange forskellige ting, for 
eksempel personalesituationen og hvilke 
patienter, der er indlagt. 

Begge emner har ændret sig på afsnit-
tet i Viborg gennem det seneste år. Men 
set fremad er Poul Rask Mortensen allige-
vel fortrøstningsfuld.

- Jeg er sikker på, at vi på sigt kommer 
til at mærke et løft, fordi vi er blevet mere 

Af: Klavs Vedel 

Foto: Jørgen Ploug¨
Arbejdet med systematiske risikovurderinger af 
patienterne øger sikkerheden og styrker fagligheden hos 
retspsykiatrien i Viborg, forklarer afdelingssygeplejerske 
Poul Rask Mortensen og neuropsykolog Ditte Bentzen.

faglige og er gået fra at snakke om farlig-
hed til at snakke om risiko. Samtidig får 
vi nogle flere nuancer med i vores arbejde 
med patienterne, siger Poul Rask Morten-
sen og tilføjer:

- Vi forsøger også løbende at implemen-
tere STARTkonklusionerne i behandlings-
planerne.

- Jeg hører, at nogle af vores kolleger 
oplever empowerment, at de selv kan gøre 
en forskel, fordi vi med START kan gå ind 
og påvirke fremtidsperspektivet for de 
enkelte patienter, supplerer Ditte Bentzen

Koster ressourcer
Arbejdet med START og det kommende 
arbejde med HCR20 koster mange ressour-
cer, som skal findes inden for de eksiste-
rende rammer, og det er en stor udfordring. 

- Vi er lige nu i en startfase, og vi skub-
ber en pukkel foran os i forbindelse med 
HCR20 og den tunge, historiske del, som 

skal laves på alle vores patienter. Men når 
først vi når dertil, får vi lidt mere luft, siger 
Ditte Bentzen.

Hun vurderer samtidig, at arbejdet med 
både HCR20 og START i almindelig drift 
vil være så ressourcekrævende, at det for 
hendes vedkommende vil tage tid fra andet 
vigtigt patientarbejde.

- Umiddelbart vil jeg sige, at selv om det 
er ressourcekrævende, kan det garanteret 
godt betale sig. Men man skal bare vide, at 
det kræver mange ressourcer, hvis det skal 
have nogen værdi, siger Poul Rask Morten-
sen og konkluderer:

- Man kan jo godt sidde alene og lave 
en STARTvurdering med venstre hånd. Men 
hvis man vil have den her kvalitetsforbed-
ring, som vi oplever, så kræver det mange 
ressourcer.
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Ombygning gav  
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Tema: Sikkerhed
på arbejdspladsen

Det børne- og 
ungdomspsykiatriske 

afsnit i Risskov har 
gennem det seneste 

år gennemgået 
en forandring, der 

blandt andet har haft 
til formål at skabe 
en mere sikker og 

hensigtsmæssig 
arbejdsplads



Gennem det seneste år har håndværkerne arbejdet på højtryk 
for at skabe rammerne om en bedre og mere sikker hverdag 
for både patienter og medarbejdere på det ungdomspsykia-

triske afsnit U i Risskov.
Byggeriet, der har kostet 14 millioner kroner, skal give en bedre 

mulighed for at adskille de forskellige patienttyper. Afsnittet har 
11 sengepladser, der rummer både åbne, almene og retslige plad-
ser til patienterne. Med ombygningen bliver der bedre mulighed 
for at skærme patienter, som har behov for det, og den retspsy-
kiatriske del er blevet indrettet med tolags sikring. Desuden er 
hele afsnittet blevet spejlvendt, så den sikrede del nu vender ud 
mod skoven.

Der har været et stort ønske om at få bedre fysiske rammer til 
aktiviteter med patienterne, hvilket ifølge afdelingssygeplejerske 
Dorte Brandt-Hansen samtidig har givet et bedre arbejdsmiljø for 
medarbejderne.

- Med ombygningen kan vi give patienterne et bedre behand-
lingstilbud, vi har opnået bedre sikkerhed for personalet og langt 
bedre arbejdsvilkår, fortæller hun.

Af fysiske tiltag for patienterne kan nævnes etablering af moti-
onsrum, lille biograf og udendørs boldplads. Der er også oprettet et 
samtalerum, så samtalerne ikke længere foregår på patienternes 
værelser. Og et af de meget synlige tiltag er de meget store glas-
partier, der er hele vejen rundt i afsnittet. Det giver større tryghed 
og sikkerhed for personalet, forklarer arbejdsmiljørepræsentant 
Søren Dalgas Rasmussen.

- Det er blevet meget gennemsigtigt. Og de store vinduespartier 
giver bedre overblik, for man kan faktisk se rundt om hele afsnit-
tet, når mange af væggene er blevet erstattet af glas, siger Søren 
Dalgas Rasmussen.

Stort fokus på sikkerhed
Et voldsomt overfald i foråret 2010 på en ansat i ungdomspsykia-
trien i Risskov var for alvor med til at åbne op for at der blev sat  
massivt ind over for arbejdsmiljøet. Og de sidste to år har de på 
afsnit U arbejdet intenst for at gøre arbejdsmiljø og sikkerhed for 
personalet bedre.

Afdelingen har et alarmsamarbejde med flere andre afsnit i BUC 
og Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov.

- Det giver en stor tryghed for os at vide, at der også kommer 
nogle ilende for at hjælpe os fra andre afdelinger, når vi trykker 
alarm, forklarer Dorte Brandt-Hansen.

I starten af alle vagter sker der i dag en overlevering ud fra en 
temapakke med følgende fire fokuspunkter: faglighed, tryghed, 
sikkerhed og samarbejde. Og én dag hvert år er afsat til persona-
letræning. På baggrund af temapakken arbejder personalegruppen 
sig igennem scenarier fra hverdagen. Det giver større tryghed i 
hverdagen, at man ved, hvordan ens kolleger reagerer i pressede 
situationer, fortæller Søren Dalgas Rasmussen.

- Jo bedre man kender hinanden i forskellige situationer, jo bedre 
kan man tage højde for, hvordan man skal agere i en given situa-
tion, forklarer han.

Det ungdomspsykiatriske afsnit i Risskov fik sidste år status 
som Vestdansk Center for ungdomsretspsykiatri – dette betyder 
i praksis, at afsnittet skal behandle alle ungdomsretspsykiatriske 
patienter fra den vestlige del af Danmark, og i den forbindelse har 
afsnittet indledt et samarbejde med Østdansk Center for ungdoms-
retspsykiatri, som ligger i Glostrup. De to centre deler deres erfa-
ringer i arbejdet med de retspsykiatriske patienter og øger på den 
måde også fokus på sikkerheden på arbejdspladsen.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen¨

Ombygning gav  
større sikkerhed 
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Afdelingssygeplejerske Dorte Brandt-
Hansen og arbejdsmiljørepræsentant 
Søren Dalgas Rasmussen er glade 
for de mange nye tiltag på den 
ungdomspsykiatriske afdeling i 
Risskov, som har gjort sikkerheden 
bedre for både patienter og personale.
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Retspsykiatriske afdelinger indrettes med to lag af sikring 
i bygningskonstruktionen. De to lag skal fungere som en 
barriere mellem patienterne og det fri. 

Dette skal mindske risikoen for rømning, da patienten skal 
forcere to lag sikringer, ligesom det øger personalets mulighed 
for at forhindre rømninger, selv hvis det lykkedes patienten at 
forcere første lag sikring, for eksempel et vindue eller en dør.

Princippet virker også i sig selv begrænsende for patientens 
motivation til at bryde ud gennem det første lag sikring, 
grundet bevidstheden om, at man skal forcere endnu en 
barriere, inden man er ude i det fri.

TOLAGS-SIKRING

¨

 på Afsnit U
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En opgørelse fra april 2012 viser, at ca. 
en tredjedel af beboerne i de regionale 
socialpsykiatriske bosteder: Pilebak-

ken, Tangkær, Blåkærgård, Sct. Mikkel, 
Sønderparken og Gårdhaven havde en dom. 
Disse beboere kan være en stor udfordring 
for personalet, når det handler om sikkerhed, 
men gruppen af udadreagerende beboere 
uden dom er også en stor udfordring. 

Der er nemlig ingen mulighed for at få 
sidstnævnte beboergruppe indlagt mod 
deres vilje i de situationer, hvor bostedets 
medarbejdere vurderer, at det vil gå galt, 
så her er brug for særlige kompetencer 
hos personalet på bostedet for at beskytte 
medbeboere og personale. 

Svært syge eller psykotiske beboere er 
ofte i stand til at opretholde facaden i det 
korte tidsrum, hvor egen læge/vagtlæge 
tilser dem med henblik på en tvangsind-
læggelse - og tvangsindlæggelse på bag-
grund af andre sundhedsfaglige personers 
observation er ikke mulig. 

For beboere med dom sker der ofte det, 
at de er faldet til ro, når de endelig ind-
lægges, hvilket kan føre til, at personalet 
i regionspsykiatrien ikke kan se grunden 
til indlæggelsen, og så vender beboeren 
tilbage.

Af: Gudrun Haller

Foto: Jørgen Ploug¨

Brug for tættere samarbejde   
mellem bosteder og psykiatri

De regionale socialpsykiatriske bosteder modtager i stigende omfang beboere med  
meget komplekse problemstillinger - ofte med dom, misbrug og udadreagerende adfærd.  
Det øger kravene til personalets faglighed og til samarbejdet med regionspsykiatrien
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Sikkerhed kræver, at de nødvendige 
informationer kan flyde frit mellem bosted 
og regionspsykiatri, mener centerleder Heinz 
Jacob, der er med til at finde ud af, hvordan 
det kan ske. 

I begge situationer gælder, at bostedets 
personale langt hen ad vejen selv skal være 
i stand til at klare situationen.

Det er en del af baggrunden for, at 
”arbejdsgruppen vedr. patienter, der udgør 
en sikkerhedsrisiko” vil anbefale, at de eksi-
sterende udskrivningsaftaler /koordinati-
onsplaner videreudvikles, så de i højere grad 
bliver et brugbart samarbejdsredskab for 
regionspsykiatrien og de regionale bosteder.

Arbejdsgruppen finder, at udskrivnings-
aftalerne/koordinationsplanerne skal være 
handlingsanvisende og klare i forhold til, 
hvad bostedets medarbejdere og regions-
psykiatriens medarbejdere skal gøre. De 
involverede parters rolle og ansvar skal 
være helt tydeligt beskrevet.

Herudover ønsker arbejdsgruppen, at 
der bliver sat fokus på et kompetenceløft 
hos medarbejderne i de regionale social-

Tema: Sikkerhed
på arbejdspladsen
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På Blåkærgård bliver samtlige beboere 
vurderet ved brug af Bröset Violence 
Checklist (BVC). Beboerne bliver vurde-
ret ud fra følgende variabler:

•  Forvirring
•  Irritabilitet
•  Støjende adfærd
•  Fysiske trusler
•  Verbale trusler

Beboeren kan score 0-2 point ud for hver 
variabel. Er den samlede score 1-2, er 
der en moderat risiko for vold. Når den 
samlede score er 3 eller derover, er der 
høj risiko for vold.

Har en beboer i løbet af 7 dage scores 2 
point eller derover, må medarbejderne 
af sikkerhedshensyn ikke køre alene af 
sted med beboeren.

Risikovurderingerne gennemføres tre 
gange i døgnet af to medarbejdere. 

psykiatriske bosteder med særlig fokus på 
sikkerhedsaspektet i form af øget fælles 
faglighed i forhold til konflikthåndtering, 
den svære samtale og systematiske og 
valide risikovurderinger. 

Brug for faglig opgradering
Centerchef for Voksensocial Heinz Jacob, 
der fra 1. januar er leder af specialområ-
det socialpsykiatri voksne, har sammen 
med ledende oversygeplejerske Yrsa Bro 
Pedersen, Regionspsykiatrien Viborg-Skive 
udgjort formandskabet i arbejdsgruppen, og 
han er ikke i tvivl om, at den bedste sikker-
hed fås gennem generel faglig opgradering 
af personalet. 

- Der er ingen tvivl om, at området har 
brug for fagligt dygtige medarbejdere, der 
kan bruge sig selv, mener Heinz Jacob, og 
tilføjer: Måske skal vi også se på, om vi har 
de rigtige fagligheder i hus.

Arbejdsgruppen, som er tæt på at bar-
sle med sin rapport, vil udover at anbefale 
et kompetenceløft hos medarbejderne på 
bostederne blandt andet pege på vigtig-
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Bröset på 
   Blåkærgård

Sådan bruges 

Der er hele tiden blevet arbejdet med pædagogisk risikovurdering i de forskellige 
socialpsykiatriske botilbud. Men nu er der behov for, at bostederne mere 
systematisk og regelmæssigt screener, om beboerne udgør en risiko - og kan 
dokumentere, hvad de ser. De krav opfylder metoden Bröset Violence Checklist 
(BVC), som retspsykiatrien har gode erfaringer med. Derfor har socialpsykiatrien 
også valgt Bröset, selv om den måde, metoden bruges på, kan virke firkantet og 
kan være på kollisionskurs med det pædagogiske arbejde, forklarer centerleder for 
voksensocial, Heinz Jacob.

- Fordelen ved Bröset er, at vi får mere videndeling og får mulighed for at 
afdække, hvordan mønstret ser ud – altså for at se, om der er bestemte årsager, 
der giver sig udslag i aggressiv adfærd hos en beboer.

BOSTEDER OG PSyKIATRI 
NU FæLLES OM BRöSET ¨

heden af koordination i de ofte kom-
plekse forløb og tæt samarbejde mellem 
regionspsykiatri og socialpsykiatriske 
bosteder.

Netop samarbejde og koordinering 
mellem de sociale bosteder og psykia-
trien arbejdes der på at intensivere på 
flere fronter.

- På tværs arbejdes der med at 
ajourføre eksisterende aftaler og give 
dem nyt liv eller indgå nye aftaler. For 
eksempel er der nedsat en gruppe med 
to repræsentanter fra regionspsykiatrien 
Viborg-Skive og en fra Blåkærgård, som 
skal finde ud, hvad der skal laves af 
aftaler mellem de to instanser, fortæller 
Heinz Jacob. Herudover mødes afdelings-
lederne fra Blåkærgård nu jævnligt med 
afsnitslederne fra regionspsykiatrien for 
at holde hinanden opdateret og tale om, 
hvad der rører sig. 

- Det fungerer godt og kan være en 
samarbejdsmodel, vi vil anbefale, siger 
Heinz Jacob. 
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

PSykiaTRieNS HuS 
I SILKEBORG INDVIET

Medarbejdere, samarbejdspartnere og politikere 
var mødt talstærkt op for at fejre indvielsen af 
Psykiatriens Hus i Silkeborg mandag den 18. juni 
2012. 

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid 
Krag, deltog i indvielsen sammen med borgmester Hanne Bæk Olsen, Silkeborg Kommune, og Bente Nielsen fra regionsrådet i 
Region Midtjylland.

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har i fire år arbejdet ihærdigt med samarbejdsprojektet Psykiatriens Hus, og kort før 
sommerferien stod det færdigbemandet med kommunale og regionale medarbejdere, hvis hovedopgave er at skræddersy netop 
det behandlingstilbud, som den enkelte har behov for.

Målet med Psykiatriens Hus er blandt andet at forebygge og reducere behovet for indlæggelse på en psykiatrisk sengeafdeling i 
troen på, at behandling i borgerens eget hjem i de fleste tilfælde er bedre for både borgeren og de pårørende. Herudover er målet at 
finde nye veje for samarbejde og udvikle tilbud for de borgere, som ikke entydigt tilgodeses med de traditionelle tilbud.
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En hæder til initiativet og en pris til kollektivet. 
Med de ord overrakte chefredaktør for Dagens 
Medicin, Kristian Lund, den 13. september Den 
gyldne Skalpel til Kirsten Slumstrup og Bent 
Richelsen som repræsentanter for den daglige 
ledelse af Psykiatriens Hus i Silkeborg.

Psykiatriens Hus får prisen for den måde Silkeborg 
Kommune og Region Midtjylland har samlet de 
kommunale og regionale tilbud i et samarbejde til 
gavn for de psykisk syge og deres pårørende.

I sin begrundelse for at give Den gyldne Skalpel 
til Psykiatriens Hus lagde chefredaktør Kristian 
Lund blandt andet vægt på, at samarbejdet giver 
smidige helhedsorienterede forløb, som resulterer 
i færre indlæggelser og større recovery for psykisk 
syge.

PSYKIATRIENS HUS I SILKEBORG fik DeN gylDNe SkalPel

Foto: Troels Witter
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De årlige resultater fra den første årsrapport fra Dansk Depressions Database blev offentliggjort på www.sundhed.dk i april 
2012. Resultaterne dækker patienter behandlet i 2011.

årsrapporten viser, at Region Midtjylland ikke opfylder standarderne i indikatorsættet, hvilket også er gældende for de øvrige 
regioner. Den manglende opfyldelse skyldes blandt andet, at registreringspraksis ikke er helt på plads endnu. 

For at understøtte arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af behandlingen af patienter med depression i Region Midt-
jylland, er auditgruppen enige om at fokusere på fælles regionale indsatser for at forbedre registreringsmuligheder i MidtEPJ 
samt at udarbejde fælles regionalt videomateriale til brug i undervisning i diagnosticering af depressionssværhedsgrad.  
Dette med henblik på at sikre en ensartet praksis på tværs af regionen.

Ud over disse fælles regionale indsatser fortsættes arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten på alle indikatorområder lokalt 
på afdelingerne.

kvaliTeT i beHaNDliNg  AF PATIENTER MED DEPRESSION

JObROTaTiON FOR SYGEPLEJERSKER

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2012

De kliniske sygeplejersker i psykiatrien i Region Midtjylland skal på efteruddannelse. 
Derfor kan psykiatrien tilbyde ledige sygeplejersker et særligt tilrettelagt forløb som 
vikar på udvalgte behandlingsafdelinger – et forløb som giver praksiserfaring og 
styrker muligheden for at få arbejde.

Rotationsvikarer i psykiatrien tilbydes et 8 ugers introduktionskursus fordelt på fire 
ugers teorikursus og fire ugers klinikpraktik. Derudover tilbydes vikarerne en mentor 
både under introduktionskurset og under ansættelsen som vikar. 

Introduktionsforløbet starter 29. oktober 2012 og varer frem til 21. december 2012. 
Forløbet som rotationsvikar begynder 2. januar 2013 og varer frem til 3. april 2013,  
i alt 15 uger.

Læs mere om jobrotation for sygeplejersker på www.ps.rm.dk 

Bröset, kontaktteams og rød, gul, grøn. Det var nogle af kodeordene, da Center for Voksensocial tirsdag den 28. august samlede flere end 
60 deltagere til en temadag dels om sikkerhed og dels om voksenudredningsmetoden.

Her satte blandt andet oplægsholdere fra Blåkærgård, Boligerne Svalevej 
og Nørholm sikkerhed på dagsordenen, da de fortalte, hvordan de altid 
har arbejdet med sikkerhed, men i dag ca. et halvt år efter Blåkærgård-
sagen går mere systematisk til værks med farvekoder, bröset-score og 
synlige målinger. Og det er nok den virkelighed, de sociale tilbud skal 
vænne sig til. Det sagde direktør Gert Pilgaard, da han indledte dagen, og 
begrunder den ændrede virkelighed med, at kommunerne i dag klarer de 
fleste borgere selv, mens de svære borgere kommer i de regionale tilbud.
Netop kommunerne var fokus for temadagens anden halvdel, hvor Social-
styrelsen og en repræsentant fra Ringkøbing- Skjern Kommune præsen-
terede Voksenudredningsmetode, som er en ny sagsbehandlingsmetode, 
kommunerne vil anvende i fremtiden for at sikre og afdække borgernes 
behov på en mere systematisk måde. Metoden skal munde ud i en bestil-
lingsseddel til leverandøren, som i mange tilfælde kan være et regionalt 
tilbud. Derfor er det vigtigt for Region Midtjyllands tilbud at kende meto-
den og sprogbruget, så kommunen og tilbuddene snakker samme sprog.

SikkeRHeD PÅ DAGSORDENEN
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I den store villa i Viby, hvor 
klinikken for veteraner med PTSD 
holder til, er personalet klar til at 

yde en ekstraordinær indsats over 
for patienterne, for at hjælpe dem 
videre i livet. Her ses psykolog Bo 

Søndergaard Jensen og klinikleder 
Annemarie Gottlieb.

Gennemsnitligt 4 måneder med 1-2 sessioner ugentligt med mulighed for 
forlængelse efter en konkret klinisk vurdering. Mulighed for genhenvisning.

Behandlingen består af 
•  Psykiatrisk vurdering
•   Psykoterapi, udredning og 

behandling
•  Psykofarmakologisk behandling
•  Fysioterapi, udredning og behandling

BEHANDLINGSFORLøBETS LæNGDE

BEHANDLINGSKONCEPT

¨
¨

syge soldater
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1. januar 2012 åbnede Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri sit Veteran Team,  
som skal hjælpe tidligere udsendte soldater med posttraumatisk stress syndrom

Den store røde murstensvilla på Byg-
holms Allé ligger i et roligt beboel-
seskvarter i Viby. Man lægger ikke 

ved første øjekast mærke til, at der i denne 
bolig foregår et helt særligt stykke arbejde.

Sidste efterår åbnede Klinik for PTSD 
og Transkulturel Psykiatri deres Veteran 
Team i villaen i Viby. Formålet med klinik-
ken er at udrede og behandle militært 
personale med sværere psykiske lidelser, 
blandt andet PTSD og andre sværere 
angsttilstande, depression og personlig-
hedsændring efter en katastrofeoplevelse. 
1. januar 2012 modtog klinikken sine første 
patienter.

- Vores patienter er primært mænd i 
den erhvervsaktive alder. Det giver god 
mening at hjælpe dem til at fastholde et 
job eller komme tilbage til arbejdsmarke-
det, fortæller psykolog Bo Søndergaard 
Jensen.

Han forklarer, at ca. 80 procent af de 
patienter, de modtager i klinikken, er 
almindeligt sunde og raske mænd, som 
efter at have været udsendt, har fået PTSD 
og depression.

- De sidste ca. 20 procent af vores 
patienter har noget mere med i bagagen. 
De har i forvejen haft en sårbarhed, som er 
blevet forstærket i forbindelse med udsta-
tioneringen, fortæller han.

Han fortæller yderligere, at mange af 
patienterne har et stort alkoholforbrug, 
når de møder op på klinikken første gang.

- De ’medicinerer’ sig selv med alkohol. 
De er ikke decideret alkoholikere, for de 
formår at stoppe forbruget, når vi sætter 
noget andet i værk. Vi giver dem struktur, 
samtaler og eventuelt medicin, fortæller 
Bo Søndergaard Jensen. 

Tre klinikker for veteraner i Danmark
En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen 
tog for flere år siden fat i problematikken 
med, at rigtig mange soldater ventede på 
udredning og behandling for de psykiske 
mén, de havde fået efter at have været 
udsendt til krigsområder. Arbejdsgruppen 
skulle afklare og beskrive regionernes og 
forsvarets tilbud til psykisk traumatiserede 
veteraner og komme med anbefalinger til 
indsatser på området. 

På baggrund af gruppens anbefalinger 
er der på landsplan blevet etableret tre højt 
specialiserede tilbud, som med udgangs-
punkt i allerede eksisterende funktioner 
med ekspertise i behandling af PTSD skal 
behandle veteraner med PTSD. De tre 
klinikker er placeret i henholdsvis Region 
Hovedstaden, Region Syddanmark og 
Region Midtjylland.

Klinikken i Region Midtjylland varetager 
ud over behandlingen af patienter fra Regi-
on Midtjylland desuden patienter fra Regi-
on Nordjylland, og interessen for udredning 
og behandling af krigsveteraner har ifølge 
Annemarie Gottlieb, som er Klinikleder i 
Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, 
været meget stor allerede. En opgørelse 
midt i august viser, at 79 soldater i Region 
Midtjylland og Region Nordjylland allerede 
er blevet henvist til klinikken. 24 patienter 
har allerede været igennem forløb med 
enten udredning eller behandling, og 45 
patienter er lige nu i forløb på klinikken, 
mens enkelte patienter aldrig er dukket op 
til behandlingen.

- Der er to spor af forløb i klinikken. Det 
ene er udredningen, hvor det er vores opga-
ve at vurdere, hvor syge de her mennesker 
er, og hvilke behov der fremadrettet er for 

behandling og for støtte i dagligdagen. Det 
andet spor er stringent psykoterapeutisk 
behandling i form af traumefokuseret kog-
nitiv adfærdsterapi, forklarer Annemarie 
Gottlieb. 

Stor succes
Annemarie Gottlieb understreger, at mange 
af de henviste soldater har været i behand-
ling mange andre steder, før de til sidst 
lander i klinikken på Bygholms Allé.

- Nogle har oplevet ikke at have haft 
effekt af tidligere behandlinger, men her 
tilbyder vi dem en tværfaglig indsats i 
form af samtaler med psykolog, eventuelt 
kombineret med medicinsk behandling og 
fysioterapi, siger Annemarie Gottlieb og 
fortæller, at de i klinikken har haft held til 
at nå patienter, som tidligere ikke har haft 
vellykkede behandlingsforløb.

Ved opstart og afslutning af ethvert 
behandlingsforløb vurderer psykologen 
patientens funktionsniveau og symptom-
niveau, og resultaterne indtil videre ser 
lovende ud i klinikken i Viby.

- Vi oplever i klinikken, at behandlingen 
har en betydelig effekt. Og vores udred-
ninger har en væsentlig betydning for den 
enkelte patients videre forløb, forklarer 
Annemarie Gottlieb.

En egentlig opsummering og vurdering 
af forløbene må dog vente mindst et år 
endnu, hvor klinikkerne for de tre højt 
specialiserede tilbud til krigsveteraner med 
PTSD på landsplan vil samle data for alle 
patienterne og konkludere på forløbene og 
effekten heraf. 

Yderligere oplysninger kan findes på 
www.kftf.dk
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Erkendelsen af at man 
har brug for hjælp, er den 
længste rejse Bo Søndergaard Jensen

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen  ¨
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På et seminar med funktionsleder-
gruppen i Regionspsykiatrien Viborg-
Skive er ledende overlæge Kirsten 

Gøtzsche-Larsen og ledende oversygeple-
jerske Yrsa Bro Pedersen blevet klogere på, 
hvordan omverdenen ser og opfatter Regi-
onspsykiatrien Viborg-Skive.

- Vi er i gang med at beskrive vores 
ledelses- og virksomhedsgrundlag og føler, 
det er vigtigt for processen at få funkti-
onslederne til at blive opmærksomme på 
interessenternes forventninger til os. Hvor-
dan kommunikerer vi? Hvor hurtigt giver vi 
svar, når en praktiserende læge henvender 
sig til os? 

Vi har selvfølgelig selv en idé om, hvor-
dan vi løser opgaverne, men det er også 
sundt at blive bevidste om, hvordan omver-
denen ser på os. Hvilke forventninger har 
de til os? Og hvilket image har vi? forklarer 
Kirsten Gøtzsche-Larsen.

På denne baggrund lavede funktionsle-
derne i Regionspsykiatrien Viborg-Skive en 

undersøgelse blandt nogle af deres samar-
bejdspartnere og fremlagde resultaterne på 
ledelsesseminaret.

Og der kom ting frem under samtalerne 
med interessenterne, som kom bag på 
ledelsen i Regionspsykiatrien Viborg-Skive. 
For eksempel var både de kommunale 
og regionale bosteder interesseret i erfa-
ringsudveksling med psykiatrien og fælles 
undervisning.

- Vi har ikke været opmærksomme på, at 
det kunne være en mulighed, siger Kirsten 
Gøtzsche-Larsen, men understreger, at de i 
Regionspsykiatrien Viborg-Skive er positive 
over for fællesundervisning og erfaringsud-
veksling med socialpsykiatrien.

- I socialpsykiatrien oplever de også, at 
medicinlisterne fra os virker uoverskuelige. 
Og det er klart, at hvis personalet på boste-
derne ikke forstår medicinlisterne, så gør 
patienterne det heller ikke, siger Yrsa Bro 
Pedersen og understreger, at det naturligvis 
er ét af de punkter, der skal rettes op på.

Svært at ændre image
De praktiserende læger, der har medvirket i 
undersøgelsen, har indtrykket af, at det er 
svært at få patienter indlagt i Regionspsy-
kiatrien Viborg-Skive.

- Det har vi meget svært ved at gen-
kende. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst 
har sagt nej til at modtage en patient. 
Tidligere var afvisningen fra psykiatrien 
meget stor, da man holdt fast i en meget 
snæver målgruppeafgrænsning. Det er 
nok desværre dét image, vi stadig hænger 
lidt for godt fast i, selv om vi nu prøver at 
være åbne og hjælpsomme, fortæller Yrsa 
Bro Pedersen.

For at yde de praktiserende læger en 
bedre service, har Regionspsykiatrien 
Viborg-Skive søgt og forventer at modtage 
satspuljemidler til en SubAkut Visitati-
onsEnhed (SAVE). Her vil man vurdere alle 
henviste patienter med hensyn til sygdom-
mens art og sværhedsgrad og hurtigst 
muligt sørge for, at der bliver iværksat 

Ledelsen i Regionspsykiatrien  
Viborg-Skive har fokus på,  
hvilket image stedet har.   
En interessentundersøgelse gav 
overraskende svar til ledelsesgruppen

image-undersøgelse  
i Viborg-Skive

Lærerig
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relevant behandling i enten primær- eller 
sekundærsektoren.

Gode samarbejdspartnere
Undersøgelsen blandt interessenterne 
har også givet positive tilbagemeldinger. 
Blandt de adspurgte i politiet og afde-
lingerne M og R i Risskov har der været 
stor tilfredshed med Regionspsykiatrien 
Viborg-Skive og indtrykket af et godt sam-
arbejde mellem de forskellige afdelinger.

Det samme har været gældende for 
patienter og pårørende, hvor der dog sam-
tidig har været ønsker om forbedringer 
i form af ønske om psyko-education til 
de pårørende og større inddragelse af de 
pårørende under den psykiatriske patients 
indlæggelse.

Både Kirsten Gøtzsche-Larsen og Yrsa 
Bro Pedersen har været meget tilfredse 
med forløbet omkring undersøgelsen. 
Samtidig har det været en øjenåbner at 
høre kritikpunkterne.

- Det har været en rigtig god oplevelse 
og lærerigt at lave denne undersøgelse, 
både for os og funktionslederne. Det er 
vigtigt for os, at interessenterne får den 
rette opfattelse af Regionspsykiatrien 
Viborg-Skive, siger Kirsten Gøtzsche-
Larsen.

- Vi tager naturligvis kritikpunkterne 
til os og har allerede sat flere initiativer 
i gang på baggrund af undersøgelsen. 
Blandt andet fælles undervisning med 
socialpsykiatrien og indførelsen af den 
Subakutte visitaitonsenhed, supplerer Yrsa 
Bro Pedersen.

Det er de to lederes plan at gentage 
undersøgelsen om et stykke tid, når de nye 
initiativer har haft tid til at slå igennem 
hos samarbejdspartnerne. Måske bliver det 
om to år, når ledelses- og virksomheds-
grundlaget for Regionspsykiatrien Viborg-
Skive skal revurderes.

Et udpluk af følgende interessenter  

er blevet interviewet til Regions-

psykiatrien Viborg-Skives interessent-

undersøgelse:

•   Praktiserende læger

•   Regionale og kommunale bosteder

•   Politi

•   Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov

•   Afdeling M i Risskov

•   Psykiatri- og socialledelsen

•   Patienter og pårørende

•   Praksiskoordinatorer

INTERESSENT-UNDERSøGELSEN

¨

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen¨

I Regionspsykiatrien Viborg-Skive har ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen (tv.) og ledende oversygeplejerske Yrsa Bro Pedersen haft gode erfaringer med at gennemføre en interessentundersøgelse blandt samarbejdspartnerne.
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Patienterne på psykiatrisk dagafsnit 
P3 i Holstebro er dybt optagede af 
dagens workshop med kunstneren 

Rune Fjord. Patienterne klipper og klistrer, 
og inden længe er plancherne i værkstedet 
dækket af gule post-its.

Rune Fjord har bedt patienterne på psy-
kiatrisk dagafsnit i Holstebro om at komme 
med konkrete idéer til, hvordan deres men-
tale frirum kan omsættes til elementer i et 
fælles værk – et fysisk frirum på 200 kva-
dratmeter på kunstmuseet HEART i Herning.

Mennesker med en psykisk sygdom 
mødes jævnligt af tabuer og fordomme. At 
have en psykisk sygdom er forbundet med 
stor tavshed, men når man først åbner op 
for emnet, er vi alle på en eller anden måde 
berørt af det. 

Med kunstværket MIT FRIRUM til udstil-
lingen Socle du Monde på kunstmuseet 
HEART i Herning er det kunstneren Rune 
Fjords håb at kunne gøre op med nogle af 
disse tabuer og fordomme og åbne op for 
en samtale om, hvad det betyder at have en 
psykisk sygdom.

Kunstværket udvikles på basis af et sam-
arbejde mellem Rune Fjord og patienterne 
på Psykiatrisk Daghospital, P3, som alle invi-
teres til at bidrage til kunstværket.

- Tanken med at arbejde med frirum er 
god. Det er meget genkendeligt, for vi leder 
alle efter frirum i hverdagen, fortæller ergo-
terapeut Anette Nielsen.

Sammen med kollegerne har Anette Niel-
sen og sygeplejerske Tina Thagaard Jakobsen 
deltaget i de to workshops, Rune Fjord har 
holdt sammen med patienterne på dagaf-
snittet.

- Det har været en stor oplevelse. Vi har 
fået nogle fælles udfordringer med patien-
terne, og det har givet et godt sammenhold. 
Forhåbentlig kan værket være med til at give 

et andet billede af psykiatrien, siger Tina 
Thagaard Jakobsen.

De to kvinder har været glade for at se, 
hvor godt patienterne har taget imod tilta-
get med kunsten som det afstigmatiserende 
tiltag over for psykisk sygdom.

- Alle har været meget spændte omkring 
projektet. Og alle har været mærket af 
stemningen. Det har været en god øvelse, 
hvor nogle har været meget med i projektet, 
mens andre har trukket sig lidt væk. Men 
hos alle har det givet en del eftertænksom-
hed, og det har givet os rigtig meget at se 
patienterne i processen. Nogle patienter 
sprudler virkelig, og vi har kunnet se nogle 
helt andre sider af dem, fortæller Tina Tha-
gaard Jakobsen.

Workshop-forløbet og hele kunstprojektet 
har givet patienter og medarbejdere mange 
gode snakke om, hvad frirum er for den 
enkelte.

- Det har været et godt afbræk i vores 
hverdag. Vi har ikke vidst, hvad der skulle 
ske, og det har været sundt. Indsatsen giver 
noget ekstra – også selv om vi endnu ikke 
helt ved, hvor vi ender, fortæller Anette 
Nielsen.

Tilbage i værkstedet har patienterne på 
afsnittet masser af idéer til frirum på udstil-
lingen i Herning. Der flyver forslag gennem 
luften om skrigerum og tomrum, og mange 
patienter er begejstret for idéen om at give 
de besøgende på udstillingen et stempel 
med et af ordene: svag, stærk, gal eller nor-
mal – som et billede på hvordan det føles 
at være psykisk syg og konstant føle sig 
stemplet af omgivelserne.

Udstillingen kan opleves på HEART fra 15. 
september 2012 og frem til den 6. januar 
2013.

Psykisk syges 

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen¨

24 patienter fra psykiatrisk dagafsnit i Holstebro viser deres eget mentale frirum på en udstilling 
på kunstmuseet HEART i Herning. Udstillingen er lavet i samarbejde med kunstneren Rune Fjord 
og kampagnen EN AF OS

Sygeplejerske Tina Thagaard Jakobsen (tv.) og ergoterapeut Anette Nielsen har været glade 
for forløbet med Rune Fjord og de psykiatriske patienter og mener, at alle parter har lært 
meget i forløbet.
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På væggene i P3 i Holstebro blev plancherne med fotos af 
patienternes frirum hængt op side om side med stikord og 
uddrag fra dagbøger om frirum, som nogle af patienterne 
havde skrevet i forud for workshoppen med kunstneren.

Om kampagnen EN AF OS:

Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af psykisk sygdom, 

men kun de færreste ved, hvad det vil sige at have en psykisk  

lidelse. Derfor hersker der også mange fordomme om de mennesker, 

der lever med en sygdom. Kampagnen EN AF OS arbejder for at øge 

danskernes viden og skabe større åbenhed og dialog om psykisk 

sygdom. Psykiatrien i Region Midtjylland går aktivt ind i den  

landsdækkende kampagne, der strækker sig frem til 2015.  

Gennem oplysning, aktiviteter og debat vil kampagnen skabe  

bedre livsbetingelser for mennesker med psykisk sygdom. 

Uanset hvad, så skal alle kunne føle sig som EN AF OS.

 
Læs mere om kampagnen på www.en-af-os.dk  

To afdelinger i psykiatrien i Region Midtjylland deltager 
i Socle du Monde udstillingen på kunstmuseet HEART 
i Herning. Ud over psykiatrisk dagafsnit P3 i Holstebro 
deltager også Retspsykiatrisk Afsnit R3 i Risskov, som 
sammen med kunstneren Ivalo Frank deltager med 
udstillingen ’Mennesket bag forbryderen.’

SOCLE DU MONDE 

¨
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Høskoven Trænings- Bo- og Aktivitetshus i Viby ved Aarhus. 
Rundt om bordet på tilbudsleder Jan Madsens lyse kontor 
sidder lederen selv, afdelingsleder for tilbuddets aktivitets-

center, Susanne Drost, Britta Knudsen, souschef, og to af regio-
nens tilsynskonsulenter Ellen Brunebjerg og Camilla Rebekka Rask. 

- I har brugt meget tid på at forberede vores tilsyn hos jer og 
bruger også meget tid i dag på at have besøg af os, så derfor skal 
I også føle, at I får noget ud af det. I har set vores dagsorden, 
men har I yderligere punkter, I gerne vil tale med os om? spørger 
tilsynskonsulent, Camilla Rebekka Rask, og kigger på Susanne 
Drost og Jan Madsen, mens tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg 
flittigt taster notater om tilsynsbesøget ind på den lille bærbare 
computer.

Den måde tilsynskonsulenten spørger de to ledere på det ind-
ledende møde på tilsynsbesøget på Høskoven er nøjagtigt sådan 
Region Midtjyllands tre tilsynskonsulenter ser på deres arbejde.

- Vi ved, at institutionerne og tilbuddene har travlt, og der 
bliver stillet mange krav til dem om dokumentation, og derfor er 

det meget vigtigt for os, at det bliver et konstruktivt tilsyn – at et 
tilsynsbesøg ikke kun består af kontrol, men at de involverede på 
tilbuddet eller institutionen også føler, at de kan tage noget læring 
med derfra, forklarer tilsynskonsulent Trine Kjærgaard Birkemose.  

Skaber mening
Der er forskellige opfattelser på det sociale område rundt omkring 
i regionen, når det kommer til, hvordan man har det med tilsyns-
besøg. Men langt de fleste er overvejende positive, mener de tre 
tilsynskonsulenter. Alle tre konsulenter forsøger at være væsent-
lige sparringspartnere og at skabe et rum, der kan være med til at 
give meningsfulde sammenhænge i en ofte travl hverdag for både 
medarbejderne og ledelsen.

- Mange på det sociale område ser vores tilsynsrapporter som 
et stempel på, at det går godt på deres arbejdsplads, når de får en 
positiv tilsynsrapport, tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg. 

Tilsynskonsulenterne beskriver både de opmærksomhedspunk-
ter, der kan være det enkelte sted, men de gør samtidig meget ud 
af at bruge tilsynsbesøgene og de dertilhørende rapporter som en 
platform for at udforske, hvad det er, medarbejderne og lederne 
gør godt, og hvordan de gør det.

De to tilsynskonsulenter følger med afdelingsleder Susanne 
Drost rundt på Høskoven for at se nærmere på stedets aktivitets-
center. På afstand hører de brugerne synge morgensang akkom-
pagneret af harmonikaspil, de ser på plancher på væggene, der for-
tæller, hvad brugerne af aktivitetscentret godt kan lide at lave ved 

Af: Louise Kastrup Scheibel og Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Michael Lange¨
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For regionens tilsynsteam handler tilsynsbesøgene på 
de sociale institutioner og tilbud om mere end blot at 
have den strenge kontrolkasket på. Tilsynskonsulenterne 
fokuserer lige så meget på kvalitet, dokumentation og 
at se på den gode praksis - en idé om videndeling på det 
sociale område

Tilsyn 
– mere end blot kontrol

For tilsynskonsulenterne handler tilsynsbesøgene på de sociale 
institutioner og tilbud om mere end blot at have den strenge 

kontrolkasket på. Tilsynskonsulenterne fokuserer lige så meget 
på kvalitet, dokumentation og at se på den gode praksis.

Fra venstre ses tilsynskonsulenterne Camilla Rebekka Rask, 
Trine Kjærgaard Birkemose, Ellen Brunebjerg og forrest  

Charlotte Kristiansen, leder af tilsynsteamet.
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computere. De ser nyrenoverede toiletter, personalefaci-
liteter og et kaninbur med chokoladebrune kaninunger, 
som brugerne er meget glade for at drage omsorg for.  

Vidensbank
På Regions Midtjyllands hjemmeside ligger der otte-ni 
tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilbud, som er blevet 
lavet siden regionsdannelsen i 2007. Tilsammen udgør 
de et kæmpe opslagsværk om, hvordan medarbejderne 
arbejder, og hvad de interesserer sig for på de respektive 
steder. 

Efter de to tilsynskonsulenter har fået en rundvisning 
i Høskovens aktivitetscenter, er de igen tilbage på leder 
Jan Madsens kontor til kaffe og hjemmebagte boller fra 
brugernes egen café. Tilsynsbesøget fortsætter med 
interview af ledelse, derefter interview af personale og 
efter frokost møde og afsluttende samtale med brugere 
og pårørende.
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Du kan læse mere om den gode praksis på www.godsocialpraksis.dk
Du kan læse mere om tilsynene i  Region Midtjylland og læse rapporterne på www.tilsyn.rm.dk

Vil du vide mere?

•   at regionens tre tilsynskonsulenter udførte 61 tilsyn i 2011 på det 
regionale, sociale område?

•   at langt de fleste opmærksomhedspunkter gives for forhold 
vedrørende magtanvendelser og medicinhåndtering?

•   at tilsynskonsulenterne i sine rapporter også kan komme med 
anbefalinger til forbedring af praksis?

•   at standarderne fra Dansk Kvalitetsmodel på socialområdet bruges  
i tilsynskonsulenternes vurderinger af tilbuddenes arbejde?

•   at tilsynskonsulenterne i 2012 i særlig grad har fokus på  
pædagogisk praksis?

VIDSTE DU

¨



Korte historier og nyt – midt i din hverdag
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BOSTøTTE Til 
VOKSNE MED ADHD

I perioden oktober 2010 – september 2012 har 
JYFE , som er en forening, hvor medlemmerne 
tæller samtlige kommuner i det midt- og nord-
jyske, Region Nordjylland og Region Midtjylland, 
finansieret et projekt til udvikling af specialiseret 
bostøtte til voksne med ADHD. Projektet blev 
iværksat på baggrund af en stigning i antallet 
af voksne med diagnosen ADHD og et deraf sti-
gende behov for bostøtte til voksne med ADHD.

Netværket startede i efteråret 2010 med 12 
deltagende kommuner. Hver kommune bidrog 
til netværket med et konkret projekt, som de 
ønskede at udvikle gennem praktisk afprøvning 
og evaluering. 

Ud over de løbende erfaringer, der er opnået med 
de konkrete projekter, som de enkelte kommu-
ner har iværksat, er en generel lære fra netvær-
ket og den erfaringsudveksling, der foregår på 
netværksseminarerne, at arbejdet med voksne 
med ADHD kræver et samarbejde på tværs af 
organisationer internt i kommunen samt med 
andre relevante sektorer. 

Det videnskabende netværk afsluttes d. 28. 
september 2012 med en konference, hvor de 
deltagende kommuner fremlægger resultatet 
af deres arbejde, ligesom der vil være oplæg fra 
bl.a. Socialstyrelsen og Aalborg Universitet.

Nyhedsbrevet for psykiatriske sygeplejersker har 640 abonnenter på lands-
plan og udkommer fire gange om året. For nylig har redaktionsgruppen bag 
nyhedsbrevet lavet en spørgeskemaundersøgelse for dels at kortlægge, hvad 
der kan blive bedre ved nyhedsbrevet, og dels hvad der er godt og ikke skal 
ændres.

- Der er kommet rigtig mange gode idéer til nyhedsbrevet. Derudover er vi 
blevet bekræftet i, at det er en god idé med temaer i nyhedsbrevene. Vi har 
dog også lært, at vi skal blive bedre til at tydeliggøre formålet med nyheds-
brevet, siger Hanne Munch Kristiansen, som er en del af redaktionsgruppen. 
Samtidig fortæller hun, at det har været spændende og inspirerende læsning 
at gennemgå de mange svar.

Formålet med nyhedsbrevet er at være forum for information og inspiration. 
Nyhedsbrevet er med til at fremme evidensbaseret psykiatrisk sygepleje og 
at dokumentere og sprede psykiatriske sygeplejerskers arbejde og dermed 
fremme videndeling.

Nyhedsbrevet informerer om:
•  Aktuelle temaer
•  Nye bøger
•  Temadage og konferencer
•  Forskningsbibliotekets tilbud til psykiatriske sygeplejersker
•  Opgaver og projekter

Blandt de indsendte svar trak redaktionsgruppen en heldig vinder, som fik et 
gavekort på 200 kroner til PsykInfo Midts bogsalg.

evalueRiNg af NyHeDSbRev  
FOR PSYKIATRISKE SYGEPLEJERSKER
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Den Nationale Skizofrenidatabase er det nye navn for det tidli-
gere Nationale Indikatorprogram (NIP) vedrørende skizofreni.

De tidligere kliniske kvalitetsdatabaser under Det Nationale 
Indikatorprogram har skiftet navn og er pr. 1. januar 2012 orga-
niseret under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 
(RKKP).

De årlige resultater fra Den Nationale Skizofrenidatabase blev 
offentliggjort på www.sundhed.dk i maj 2012. Resultaterne 
dækker patienter behandlet i 2011.

Med årsrapporten er der for første gang fastlagt standarder 
for indikatorområderne vedrørende bivirkninger og metabolisk 
syndrom (forstyrrelser i stofskiftet som bivirkning af psykofar-
maka). Samlet set opfylder Region Midtjylland standarden for 
14 ud af 25 indikatorer. De øvrige regioner opfylder færre indi-
katorer, og på landsplan opfyldes kun 8 ud af 25 indikatorer.

For at understøtte arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten 
af behandlingen af patienter med skizofreni i Region Midtjyl-
land, er auditgruppen enige om at fokusere på fælles regionale 
indsatser for at forbedre registreringsmuligheder i MidtEPJ og i 
løbet af 2012 at udarbejde et fælles e-læringsprogram til brug i 
forbindelse med selvmordsvurdering.

kvaliTeT i beHaNDliNg  
AF PATIENTER MED SKIzOFRENI

Den 19. juni indviede Region Midtjylland det nye 
Gårdhaven på Møgelkjærvej i Viborg. Byggeriet er 
noget helt særligt, dels fordi det er et 0-energihus, 
og dels fordi det er den første boenhed, regionen 
selv har bygget helt fra grunden.

Noget helt særligt var det også for de 23 beboere, 
som er ældre mennesker, der lider af psykiske 
sygdomme, fordi de går fra at have et værelse med 
toilet og bad på gangen til nu at have deres egen 
moderne to værelses lejlighed.

RegiONeNS føRSTe 
SELVBYGGEDE BOENHED 
INDVIET

De pårørende til børn, unge og voksne beboere på botilbud og døgninstitutioner i Region Midtjylland er 
overordnet set tilfredse med de regionale botilbud. Det viser de landsdækkende tilfredshedsundersøgelser, 
hvori 42 beboere og 558 pårørende fra Region Midtjyllands sociale botilbud deltog.

De landsdækkende beboer- og pårørendeundersøgelser er iværksat af Danske Regioner og de fem regioner. 
De giver viden om beboernes og de pårørendes oplevelser og vurderinger af de regionale botilbud. Med 
undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenlig-
ninger inden for og på tværs af regionerne.

Se rapporterne på www.socialkvalitetsmodel.dk og læs mere om undersøgelserne på www.regioner.dk

TilfReDSHeD meD  DE SOCIALE TILBUD

På PS intranettet har man siden maj 2012 kunnet finde fremmødetal i procent for alle områder af Psykiatri og Social. Fremmødetallene er 
hentet fra InfoRM og er udregnet efter følgende former for fravær: sygedage, arbejdsskade, delvis syg og §56 sygdom.

Fremmødetallene tager ikke højde for andet fravær som for eksempel barnets 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, graviditetsorlov, kurser mv.
Målet er en fremmødeprocent på 95 procent.

Find fremmødeoversigten på PS intranettet/fællessiderne under Personale og HR, fremmøde.

fRemmøDeOveRSigT
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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 line Gry Christensen

EGENTliG AlTiD mEST lEVENDE - Om uNGE OG PSyKiSK SyGDOm 
Af Arnhild lauveng, Akademisk Forlag, 2012, 333sider. 329 kr. 

Indbydende bog af norsk psykolog, kendt for sin selvbiografiske debutroman "I morgen var jeg altid en løve", der 
tager udgangspunkt i sine egne 10 år med diagnosen skizofreni. 

I første del møder vi tretten forskellige unge, ca. 14-16 årige. Her er ikke tale om interviews eller cases, men  
fine små opdigtede fortællinger, som er korte og lette at læse med masser af identifikationsmuligheder og en 
spændingskurve, som betyder at man bliver optaget af de unges historier og problemstillinger. Man kan sagtens 
forestille sig historierne brugt i oplæsningssammenhæng og som diskussionsoplæg i de ældste klasser i folke-
skolen. Og eventuelt også i psykoedukationssammenhæng.

Fortællingerne spænder vidt fra historien om den pligtopfyldende, glædesløse Mona, over historierne om 
Jeanette, hvis angst begrænser eget, kærestens og venindens liv, om Peter med alvorlige depressionstegn og 
selvmordstanker, Kristian, der får en psykose til Emma, hvis mor er psykisk syg. Vi hører også om spiseforstyrrelse, 

personlighedsforstyrrelse, ADHD og OCD. Det eneste, der kan undre er, at kun i én af historierne nævnes alkohol, ellers bringes misbrug/stoffer ikke på banen. 
Bogens anden del beskæftiger sig med, hvad psykisk sygdom er og ikke er - hvad er ubehagelige, men naturlige følelser og hvad er egentlig sygdom? 

Alle personerne fra bogens første del gennemgås og på den måde kommer forfatteren meget fornemt, kort og klart omkring forklaringer på symptomer, 
årsager og behandling og dermed rigtig mange diagnoser. 

Der er afsnit om tavshedspligt, om medicin og hvad man selv kan gøre for at få det bedre, ligesom der er et afsnit om det, der kan være svært, når 
man står et menneske nært, der bliver psykisk syg. 

Bogen er opbygget i overskuelige afsnit med fremhævede enkle citater. Kapitlerne brydes af forfatterens egne illustrationer, symbolske og farverige 
silketryk. Bogen afsluttes med forfatterens bud på, hvordan det kommer til at gå de unge. Kapitlet er meget realistisk og også fyldt med håb. 

En engageret, letlæst og meget nyttig bog - hvis hovedbudskab er, at det er vigtigt at kunne være i stand til at bede om hjælp - rettet mod unge, 
deres forældre og alle de, der i øvrigt er omkring unge. 

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  | september 2012

GAl EllER NORmAl: FORTælliNGER Om PSyKiSK SyGDOm
Af Dorthe Boss Kyhn, lindhardt og Ringhof / DR, 2012, 207 sider. 229 kr.
 
Bogen er bygget op om tv-udsendelserne "Gal eller normal", som blev vist på DR1 i maj 2012. Ønsket er at imødegå 
den usikkerhed og tavshed som psykisk sygdom kan blive mødt med. Bogen er klart skrevet ud fra et slogan, der 
bliver brugt i afstigmatiserings-kampagnen En Af Os: 

Se personen - og lad diagnosen i baggrunden.
I 10 kapitler fortæller 10 forskellige personer om deres tilværelse med deres diagnose, på godt og ondt. Det 

er livshistorien, der er i fokus og alle kan spejle sig heri.  Kapitlerne kommer bl.a. omkring skizofreni, OCD, angst, 
bipolar affektiv lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, Aspergers syndrom og Alzheimers sygdom 

Teksten er nem at gå til, sproget er levende og afsnittene overskuelige. Faktastoffet er kortfattet og lavet i 
samarbejde med Psykiatrifonden. Der er masser af gode råd til pårørende, links-henvisninger og gode citater fra 
fagfolk og medier (og kritiske bemærkninger om deres tendens til at prioritere sensationerne, når det drejer sig om 
psykiatri).

Desværre er der ingen billeder i bogen og ikke alle fra tv går igen her, til gengæld er der lidt andre og flere 
livshistorier, bl.a. om psykiateren, der selv fik en depression. En af bogens pointer er også, at ansatte i psykiatrien 

skal lære at se medierne som et værktøj, man kan benytte til at fortælle om de, der arbejder i psykiatrien, om vilkår og behandlingsmetoder og især om de 
mennesker, der rammes af psykisk sygdom. 

Bogen kan købes via Psykinfo midt (7847 0450 eller psykinfo@ps.rm.dk) - eller lånes på nærmeste folkebibliotek.
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midt i  min hverdag
Af: Klavs Vedel

Foto: Jørgen Ploug¨
P&S skal være synlige på de sociale medier

Sociale medier som Facebook, youtube og LinkedIn er for 
længst blevet hverdag for mange borgere og virksomheder. 
Sundhedsvæsnet derimod ser man indtil videre kun meget 

lidt til på de kanter.
Som nogen af de første i sektoren har Psykiatri og Social 

med Janni Juul Nielsen som tovholder vovet sig ud på det sociale 
mediehav - i første omgang på Facebook, hvor omgangstonen er 
helt uformel.

Men hvorfor nu det? Vi har stillet spørgsmålet til Psykiatri og 
Socials egen ekspert på området.

- I de her år er sociale medier en vigtig del af rigtig mange 
menneskers hverdag. Det er her, hvor folk bruger meget af deres 
tid, når de er online. Man fortæller om sig selv, deler nyheder og 
søger nye udfordringer i karrieren. Så her skal vi naturligvis også 
være til stede, forklarer kommunikationsmedarbejder Janni Juul 
Nielsen, der dimitterede som cand. It i oplevelsesdesign fra ålborg 
Universitet i 2011.

- Vi gjorde os en del tanker i begyndelsen og lavede blandt andet 
en strategi for vores ageren på sociale medier, og vi beskrev des-
uden vores mål indgående, før vi gik i gang, siger Janni Juul Nielsen.

I første omgang har Psykiatri og Social en Facebookside blandt 
andet dedikeret til kampagnen Skarpe Hjerner - Varme Hjerter, 
hvor unge psykiatrilæger får ordet i en række videoer. De medvir-
kende fortæller om, hvorfor de valgte psykiatri som speciale. Des-
uden kommer de nyeste jobannoncer ud på siden og andre helt 
aktuelle ting, som lige er sket eller er ved at ske. Det er noget som 
interesserer folk. 

- Der er mange oplagte muligheder for at dele viden om for 
eksempel psykiatriske diagnoser og hvad der rører sig i psykiatrien 
af arrangementer og tiltag. Men det er vigtigt først at afklare om 
sociale medier er den rigtige kommunikationsløsning. Det handler 
dybest set om at få formuleret sit behov og defineret sin mål-
gruppe, forklarer Janni Juul Nielsen.

I Facebooks uformelle univers har medlemmer adgang til at give 
deres ufortyndede mening til kende, og det kan godt virke en 
anelse skræmmende.

- Man kan godt ryste lidt på hånden, når man åbner en Face-
bookside for en stor og kendt aktør som Psykiatri og Social. Vi 
er jo ofte i pressens søgelys og har folks bevågenhed i det hele 
taget. Men vi har kun haft positive erfaringer i den tid, siden har 
været online, siger Janni Juul Nielsen.

- Og skulle det ske, at nogen går over stregen, kan vi trække på 
andres erfaringer. Vi er jo langt fra de første, som prøver kræfter 
med det medie. Erfaringerne siger, at man skal vælge dialogen og 
vise rummelighed og overskud. 

Til trods for at sociale medier er en lettilgængelig mulighed, 
gør man klogt i at have en plan, før man går i gang.

- Hvis man vil have succes på de sociale medier, er der noget 
hjemmearbejde, som skal være på plads først. Og det er vigtigt at 
være opmærksom på, at en side på et socialt medie skal passes 
og plejes i endnu højere grad end en almindelig hjemmeside. 

Hvis du vil vide mere om mulighederne i de sociale medier, fin-
der du strategi og vejledninger på PS intranet.

 Janni Juul Nielsen


