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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: 
På Mellerup Skolehjem afdeling Folden og i den interne skole er børnene 
kommet på smørrationer. Ketchup, remoulade og mayonnaise er fjernet 
fra køkkenets hylder sammen med mange andre fedende og sukkerhol-
dige varer. Her er det køkkenleder Grete Ravn, der er gået i køkkenet for 
at lave sund mad sammen med et af institutionens børn.
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Tre magtanvendelser. Det er, hvad 
2012 indtil videre har budt de otte 
beboere og 14 medarbejdere på Ege-

gården ved Paderup. Afdelingen er et af 
Specialområde for Udviklingshæmning og 
ADHD tilbud til domfældte udviklingshæm-
mede, og slog dørene op ved regionens 
opstart tilbage i 2007.

- De første par år var der knald på, 
beskriver afdelingsleder Søren Eg Thøste-
sen, og det giver statistikken ham ret i. I 
2008 var der 61 magtanvendelser på afde-
lingen, men et stærkt fokus på refleksion 
og læring af episoderne har været med-
virkende til, at det tal i løbet af fire år er 
faldet drastisk til de tre magtanvendelser, 
der indtil videre har været i 2012.

- Og vi har konkluderet, at de seneste to 
kunne være undgået, hvis bare kollegaer, 
der forsøger at hjælpe, havde holdt deres 
mund eller holdt sig i baggrunden, smiler 
Søren Eg Thøstesen, og bliver bakket op af 
de to medarbejdere Kim Jakob Christiansen 
og Casper Mørch Kjob.

på Egegården så drastisk. Men det er hårdt 
arbejde og ikke noget, der giver resultat fra 
den ene dag til den anden.

- Vores erfaring og refleksioner gør, at 
vi står meget mere sikkert i dag, end da 
vi startede ud i 2007. Men det er et langt 
sejt træk, siger Søren Thøstesen, der også 
tilskriver succeshistorien, det store arbejde 
afdelingen har lagt i at udforme individuelle 
planer for beboerne efter kvalitetsmodellen.

- Der er i den grad tale om individuelle 
planer, som skitserer alt i detaljer - lige ned 
til hvem, der drøfter og aftaler hvad med en 
beboer, fortsætter han.

Handleplanerne tager højde for bruger-
inddragelse, så alle beboere er klar over, 
hvad der står i dem og er med til at formu-
lere mål og delmål. På den møde føler de 
sig hørt og inkluderet.

Samtidig har medarbejdere på Egegår-
den lavet et afsnit i hver individuel plan, 
som handler om konflikthåndtering over 
for den enkelte beboer. Handleplanerne i 
sin helhed bliver taget op på personalemø-
derne mindst én gang årligt og altid, når 
der foretages ændringer som inkluderer 
samarbejde. Det sikrer, at alle medarbejdere 
er med til at kvalificere planerne, og at alle 
medarbejdere kender og forstår alle bebo-
ere og deres handleplaner.

Hvem ejer konflikten?
Udover fokus på de individuelle planer, 
har medarbejderne på Egegården også 
udarbejdet en drejebog for, hvordan man 
skal agere i tilspidsede situationer. Det er 
sket efter inspiration fra afdelingens til-
knyttede krisepsykolog og Henrik Robert 

Fagligt udviklingsområde
Hver eneste magtanvendelse på Egegår-
den bliver taget op på det førstkommende 
personalemøde, for afdelingens filosofi er, 
at magtanvendelser er et fagligt udviklings-
område, som man skal lære af. Her bliver 
den gennemgået af den medarbejder, der 
har været involveret, personalegruppen 
reflekterer over den og kommer med bud 
på, hvad der gik galt, og hvordan magtan-
vendelsen kunne være undgået. 

Der bliver brugt god tid på refleksion, og 
den tid er godt givet ud, mener Kim Jakob 
Christiansen.

- Vi bearbejder hver eneste magtan-
vendelse for at udvikle os og lære af dem, 
forklarer han, mens Casper Mørch Kjob sup-
plerer:

- I refleksionen stiller vi alle de svære 
spørgsmål – gjorde jeg nu det rigtige? Det 
er svært, men rigtig godt. Og man får pisk 
af kollegaerne, men det er gode pisk, mener 
han.

Når medarbejderne reflekterer over en 
magtanvendelse på et personalemøde, 
fokuserer refleksionen ikke blot på selve 
magtanvendelsen, men også på, hvad der 
gik forud. Det sker for at finde selve roden 
til konflikten og give medarbejderne mulig-
hed for at blive bevidste om, hvordan en 
magtanvendelse opstår. 

Planen er individuel
Den læring og erfaring, som medarbejder-
gruppen får ud af de fælles refleksioner, er 
ifølge de tre mænd blandt de vigtigste årsa-
ger til den kulturændring, som har været 
med til at nedbringe magtanvendelserne 

Magtanvendelser

Af: Didde Marie Degn

Foto: Bo Amstrup¨

er undtagelsen
På Egegården i Paderup har personalet brugt mange kræfter på at gennemgå og reflektere 
over de magtanvendelser, de har været nødt til at bruge overfor stedets otte beboere. Ind-
satsen har givet bonus og har på fire år reduceret antallet af magtanvendelser fra 61 i hele 
2008 til foreløbigt tre i 2012.

2008: 61
2009: 22
2010: 20
2011: 12
2012 (indtil 1. okt.): 3

MAGTANVENDELSER 
PÅ EGEGÅRDEN
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Nielsen, der er psykolog i Center for Vok-
sensocial. 

- Det gør det nemmere at agere, at man 
er bevidst om, hvad man står overfor, og 
hvordan man agerer i situationen, forklarer 
Søren Thøstesen, mens Casper Mørch Kjob 
forklarer nogle af de redskaber, medarbej-
derne har taget i brug.

- Det kan for eksempel være, at vi står 
og hænger lidt op ad en væg, når vi snakker 
med en ophidset beboer. Så viser vi dem, at 
vi tager situationen helt afslappet og ikke 
er anspændte.

Personalegruppen har også brugt meget 
tid på at få sat ord på, hvordan man som 
kollegaer skal hjælpe til ved konflikter.

- Vi snakker meget om, hvem der er 
leder på konflikten, hvilken rolle kollegaen 
skal tage, og hvordan man placerer sig i for-
hold til konflikten, så man ikke er med til at 
optrappe den. Man skal overveje, om man 
overhovedet skal blande sig i konflikten, og 

- Nu er vi et team. KRAP, refleksionerne, 
og vores erfaringer har givet det sidste og 
en hudløs ærlighed os medarbejdere imel-
lem, som også gør, at det er tilladt at lave 
fejl. Jo mere ærlige vi er, jo bedre bliver det, 
smiler han, og fortsætter:

- Ved at erkende, at man har jokket i 
spinaten, kan man faktisk tage luften ud 
af konflikterne, og det respekterer vores 
beboere også.

lige få øjenkontakt med den kollega, der 
ejer konflikten, for at se hvordan kollegaen 
har det og hvor han er, forklarer Søren Thø-
stesen.

- Det handler for eksempel om lige at 
klappe kollegaen på skulderen for at vise, at 
man er der som kollega, og så eventuelt gå 
videre, siger Casper Mørch Kjob.

Rollespillene, dit-mit perspektiv, som 
medarbejderne har øvet, efter de har lavet 
drejebogen har givet bonus. Det samme har 
den KRAP-uddannelse, alle har været igen-
nem i løbet af de seneste år.

- Nu tænker vi meget mere ens, og vi 
handler på samme måde. Vi har arbejdet 
meget med den anerkendende tilgang, så 
det er vi skarpe på, og det har gjort noget 
ved gruppen, mener Kim Jakob Christiansen, 
som også tilskriver det totale teamplay, 
som medarbejdergruppen nu kan udvise, en 
del af æren for det store fald i magtanven-
delser.
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Egegården er på få år gået fra 61 til 3 
magtanvendelser om året. Forrest ses 

afdelingsleder Søren Eg Thøstesen. 
Rundt om fodboldbordet fra venstre ses 

Rune, Mikkel og Michael, som alle er 
beboere på Egegården.
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Når champagnepropperne springer nytårsaften, markerer 
vi denne gang ikke kun et årsskifte. Vi markerer også 
overgangen til noget helt nyt i såvel psykiatrien som 

i det sociale område. Psykiatrien indfører central visitation i 
begyndelsen af det nye år, mens det sociale område samler 
administrationerne og de sociale tilbud i færre og mere specia-
liserede enheder.

De fleste medarbejdere i psykiatri- og socialområdet har mær-
ket de stigende og ofte modsatrettede krav om større produk-
tivitet og effektivitet. Samtidig lyder der krav om, at kvaliteten 
skal højnes, mens omkostningerne skal sænkes.

Opgaven fremkalder billeder fra sagnet om Regnar Lodbrog, der 
bad pigen Kraka om at komme hverken nøgen eller påklædt, 
hverken mæt eller fastende og hverken alene eller i følgeskab 
med noget menneske. I sagnet bestod løsningen af et fiske-
net, et løg og en hund. Så nemt slipper vi desværre nok ikke 
i Psykiatri og Social. Tiderne har ændret sig. Både opgaver og 
problemstillinger er i dag væsentligt mere komplicerede, end de 
var en gang. Men som Kraka er vi nødt til at være kreative og 
innovative, når vi finder nye løsninger.

I Psykiatri og Social møder vi udfordringerne ved at samle  
kræfterne. Det er ingen nem opgave, men det er nødvendigt, 
hvis vi skal løse opgaverne nu og i fremtiden. 

Central visitation sikrer, at patienterne får tilbudt den samme 
behandling ved samme behov. Samtidig vil den centrale visita-
tion lette arbejdet for de henvisende aktører, som skal sende 
henvisningerne til samme sted. Desuden forventer vi at kunne 
reducere ressourceforbruget.

På det sociale område bliver opgaven at understøtte kommu-
nerne fleksibelt og effektivt, hvor kommunal selvforsyning ikke 
er mulig. Samtidig skal omlægningen styrke mulighederne for 
faglig specialisering og udvikling af evidensbaserede metoder. 
Endelig skal vi sikre, at de aftalte takstreduktioner kan udmøn-
tes med mindst mulig ulempe for borgerne.

Men centralisering er ikke noget enkelt svar. Med en centra-
lisering følger også risikoen for, at det lokale engagement og 
ansvar drukner i overordnede strategier, politikker og fælles 
retningslinjer. Vi har derfor en fælles opgave i at balancere tin-
gene, så de overordnede fælles mål oversættes til lokale forhold 
på en måde, der giver mening.

Det bliver en stor og kompliceret opgave – uanset hvor i organi-
sationen man er ansat. Men jeg tror på, at vi med fælles hjælp 
kan lykkes med opgaven. Godt nytår! 

Gert Pilgaard Christensen 
Direktør

Leder     

Nu samler vi  
kræfterne

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2012
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Produktiviteten og effektiviteten skal være større. Kvaliteten skal højnes. Men samtidig skal omkostnin-
gerne sænkes. Det er realiteterne for Psykiatri og Social, så når vi begynder et nyt år, begynder vi samtidig 
på flere forandringer, der skal tilgodese alle kravene – både i psykiatrien og på det sociale område.

Psykiatrien indfører central visitation til februar, mens det sociale område samler administrationerne og 
de sociale tilbud i færre og mere specialiserede enheder. 

Psykiatri og Social møder udfordringerne ved at samle kræfterne, og det fokuserer temaet i PS Bladet 
denne gang på.
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I den Centrale Visitation i Region Hoved-
stadens Psykiatri er der tilknyttet 20 
specialister fra otte forskellige centre, 

der visiterer alle patienter til udredning og 
behandling i psykiatrien.

Den Centrale Visitation er hver dag 
bemandet med to specialister fra to for-
skellige centre.

- Det giver en utrolig stor spændvidde 
inden for psykiatrien, at specialisterne 
kommer fra otte forskellige baggrunde, for-
tæller teamleder i Den Centrale Visitation 
i Region Hovedstaden, Allan Lohmann-
Olsen.

Han er slet ikke i tvivl om, at Central 
Visitation er vejen frem, når det kommer til 
implementering af behandlingspakkerne.

- Central Visitation er redskabet til at 
implementere behandlingspakkerne, og 
det er også midlet til at få alle centre i tale. 
Her holder vi ikke mange møder. Vi arbejder 
sammen og bliver fagligt udfordret i prak-
sis, forklarer han.

Tre formål med Central Visitation
Central Visitation blev sat i verden for at 
forvalte behandlingspakkerne, og ifølge 
Allan Lohmann-Olsen er der tre formål med 
Central Visitation:

1.   Central Visitation er indgangen til 
psykiatrisk henvisning

2.   Central Visitation skal sikre en ensartet 
visitation på tværs i regionen

3.   Central Visitation skal optimere 
kapacitetsudnyttelsen

At Central Visitation skal sikre ensartet 
visitation og samtidig er indgangen til 
psykiatrisk henvisning er der ingen udfor-
dringer i. Det er alle enige i, ifølge Allan 
Lohmann-Olsen.

- Det er ved optimering af kapacitets-
udnyttelsen, at udfordringerne opstår. 
For hvor visiterer vi patienterne hen? Og 
hvorfor og hvornår gør vi det? Det er en 
stor begrænsning, at man ikke er så gode 

om patienterne
Psykiatriens Centrale Visitation har gennem halvandet år været den fælles indgang for psykia-
triske henvisninger i Region Hovedstaden, som skal sikre en ensartet visitation af patienterne

til at fastslå kapaciteten. Men det er svært 
at fastslå, hvor mange patienter, der er 
behov for at køre igennem systemet – og 
hvor mange, der er plads til, siger Allan 
Lohmann-Olsen.

Han forklarer, at der derfor kun reelt er 
få måder at måle den fælles kapacitetsud-
nyttelse på: Ved at måle ventetid og ved at 
måle, hvor mange patienter, der går til de 
private behandlere.

- Men vi har optimeret kapacitetsudnyt-
telsen ved at indføre Central Visitation – 
det er der slet ingen tvivl om, understreger 
han.

Ønsker for fremtidens visitation
Allan Lohmann-Olsen fortæller, at der i psy-
kiatrien ofte er gruppeforløb med ’huller’ i. 

- Her kunne det være ønskværdigt at 
fylde hullerne ud med patienter gennem 
Den Centrale Visitation, men så detaljeret 
er systemet desværre ikke. Derfor er der 
også et ønske ude fra centrene om en 

Tema: PS samler
kræfterne

Det handler 
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TV. Central Visitation er vejen 
frem, når det kommer til at 
implementere behandlingspakkerne, 
er Allan Lohmann-Olsen, teamleder 
i Psykiatriens Centrale Visitation, 
overbevist om.

TH. Hver dag er der to specialister 
tilknyttet Psykiatriens Centrale 
Visitation i Region Hovedstaden, og 
telefonen som både praktiserende 
læger, patienter og pårørende kan 
ringe til, har været flittigt benyttet, 
fortæller Allan Lohmann-Olsen.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Reimar Juul¨

større detaljeringsgrad i systemet, forkla-
rer han.

Det er ifølge Allan Lohmann-Olsen også 
nødvendigt at tænke Central Visitation som 
mere end en administrationsvisitation. Det 
er også rådgivning med telefontider. Råd-
givningstelefonen er åben for henvendelser 
dagligt mellem 10 og 14. Her har både 
patienter, pårørende og praktiserende læger 
mulighed for at komme i kontakt med en 
visitator.

- Hele idéen med telefonen var, at det 
skulle være nemmere at komme i kontakt 

tænke os at se patienterne i tvivlsspørgs-
mål – så det ville være gavnligt med en kort 
samtale mellem henvisningen og udred-
ningspakken, der bliver indført 1. januar 
2013, fortæller han.

Endnu er den kliniske visitation på idé-
stadiet.

med os. Det er jo patienterne, det hele hand-
ler om. Og telefonen er blevet flittigt brugt af 
både patienter og praktiserende læger. Fak-
tisk har telefonen været brugt meget mere, 
end vi havde regnet med. Så vi har næsten 
måttet dedikere en medarbejder til kun at stå 
for telefonpasningen, fortæller han.

I Den Centrale Visitation i Region Hoved-
staden er der desuden fremskredne planer 
om at lave klinisk visitation, fortæller Allan 
Lohmann-Olsen.

- Planen er at se nogle af patienterne 
for at undgå fejlvisitationer. Vi kunne godt 
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Der sker store ændringer i psykia-
trien i det nye år. Ændringer, der 
skal komme flere psykiatriske 

patienter til gavn, og som blandt andet 
skal tage bedre hånd om de patienter, 
der i dag svæver i en gråzone mellem de 
kommunale tilbud, praktiserende læger og 
behandlingspsykiatrien. 

Fra februar 2013 vil psykiatrien for 
eksempel ikke længere afvise en patient på 
grund af mangelfuld henvisning, men vil se 
patienten og sørge for, at det er klart, hvad 
der videre skal ske. Det har psykiatri- og 
socialledelsen besluttet.

Så når en praktiserende læge eller en 
kommunal PPR (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) efter den 1. februar sender 
en henvisning til Psykiatriens Centrale 
Visitation, PCV, kan patienten ikke afvises, 
og den afdeling, der visiteres til, skal se 
patienten.

PCV bemandes med sygeplejersker  
og sekretærer
Den midtjyllandske udgave af central visi-
tation bliver omdrejningspunktet i alt det 
nye og skal årligt visitere omkring 19.000 
patienter videre til de psykiatriske afde-
linger. Med PCV bliver der én indgang til al 
psykiatrisk behandling, der ikke er akut.

PCV bliver bemandet med en daglig 
leder, som er sygeplejerske, yderligere to 

Psykiatrien skal fra februar 2013  
se alle henviste patienter

Som den tredje region i landet indfører Region Midtjylland den 1. februar 2013 central 
visitation i psykiatrien - og samtidig indføres pakkeforløb

sygeplejersker samt fire lægesekretærer, 
som får til huse i Silkeborg under den lokale 
afdelingsledelse. 

Sygeplejerskerne i PCV kan trække på 
speciallæger via video, hvis de er i tvivl om 
en henvisning. Det er de enkelte afdelinger, 
der stiller speciallæger til rådighed for PCV.

PCV henviser til hovedfunktion
I første omgang er det PCV’s opgave at 
visitere patienter til de enkelte afdelinger, 
som så skal finde plads til patienten. Men i 
løbet af 2013 får PCV også opgaven med at 
booke patienten og sende klar besked brev 
til patienten. 

Som nævnt visiteres alle henviste 
patienter til en afdeling, hvor man som 
minimum skal have en samtale med 
patienten. Viser det sig så, at patienten bør 
henvises til et andet behandlingstilbud eller 
et andet specialiseringsniveau, skal den 
pågældende afdeling kontakte PCV, som så 
kan omvisitere. 

Vurderes patienten efter samtalen ikke 
at tilhøre psykiatriens målgruppe, skal 
patienten afsluttes med konkret rådgiv-
ning til den, der har henvist, om hvordan 
behandlingen kan fortsættes hos egen 
læge eller PPR.

Den nye ordning forventes i en periode 
at give en tilgang til ventelisterne, fordi 
psykiatrien skal tage imod alle henviste 

patienter. Men der er på nationalt plan 
udarbejdet en fælles henvisningsvejledning, 
som skal sikre, at henvisningerne rummer 
de nødvendige informationer, så PCV kan 
visitere patienten det rigtige sted hen med 
det samme. 

Herudover indleder psykiatrien nu et 
samarbejde med de praktiserende læger 
om kvalitetsudvikling af henvisningerne, så 
visitatorerne i PCV kan visitere patienten til 
rette behandling i første forsøg.

- Formålet med det hele er, at vi bliver 
mere effektive og kan behandle flere, at 
den enkelte patient oplever at komme hur-
tigt ind og få afklaret - og taget hånd om - 
hvad der videre skal ske, forklarer cheflæge 
Per Jørgensen.

I gang med pakkeforløb
Åbningen af PCV sker samtidig med, at der 
indføres pakkeforløb for udredning og for 
behandling af flere psykiatriske diagnoser 
i såvel voksenpsykiatrien som børne- og 
ungdomspsykiatrien. Et pakkeforløb vil 
sige, at patienten visiteres til et på forhånd 
fastlagt behandlingsforløb, som indledes 
med en samtale på den afdeling, patienten 
er visiteret til. 

- De to tiltag skal gerne føre til, at 
patient og personale oplever større klarhed 
og gennemsigtighed omkring de enkelte 
behandlingsforløb, forklarer Per Jørgen-
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Hvad er et pakkeforløb?
Et pakkeforløb er et standardforløb for 

behandlingen af en bestemt sygdom. 
Et forløb er udarbejdet af faglige eksperter 

inden for diagnoseområdet, hvor undersøgelser 
og behandlinger er bestemt og beskrevet 

på forhånd, og hvor de enkelte dele af 
behandlingen er tilrettelagt efter faste 

forløbstider. 

Tema: PS samler
kræfterne
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sen, som forventer, at pakkeforløbene vil 
medføre, at langt de fleste psykiatriske 
patienter fremover vil opleve mere stan-
dardiserede behandlingsforløb, end de gør 
i dag.

Formålet med central visitation er at 
sikre, at patienten får det rigtige tilbud det 
rigtige sted - og formålet med pakkeforløb 
er at sikre ensartethed og kvalitet i ydelsen 
til den enkelte patient. 

- Det kræver imidlertid alt sammen, 
at vi skal arbejde på en anden facon, end 
vi gør i dag, og derfor arbejdes der nu på 
højtryk for at blive klar med pakkeforløb 
og central visitation til den 1. februar. 
Central visitation og pakkeforløb skal 
sammen sikre, at vi udnytter de samlede 
personalekræfter på tværs af regionen til 
glæde for patienterne, understreger Per 
Jørgensen.

Der er pakkeforløb klar for voksne patienter inden for følgende diagnoser:

> angst- og tvangslidelser
> periodisk depression
> depressiv enkeltperiode
> bipolar affektiv sindslidelse
> OCD
> spiseforstyrrelser
> personlighedsforstyrrelser
> belastnings- og tilpasningsreaktion
samt et pakkeforløb for udredning

Herudover er der ved at blive udarbejdet yderligere pakker for ikke psykotiske diagno-
ser og senere følger pakkeforløb for de psykotiske diagnosegrupper. 

Disse pakker til voksne patienter ventes at træde i kraft i første halvår af 2013 i lighed 
med de nye fælles nationale udredningsforløb, der er udarbejdet for børne- og ung-
domspsykiatrien. 

KLAR MED FLERE PAKKEFORLøB

¨

Af: Gudrun Haller  ¨

Silkeborg
Central

Visitation
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Folden, som er en afdeling under Mel-
lerup Skolehjem, og en afdeling i den 
interne skole, blev i sensommeren 

udvalgt til at deltage i projekt Sundt Hjem, 
arrangeret af Børnehjælpsdagen.

Mellerup Skolehjem er et specialpæda-
gogisk døgntilbud og aflastningstilbud til 
børn og unge mellem 7 og 23 år med intern 
skole. De fleste elever har gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser som eksempelvis 
autisme, ADHD og OCD.

Rollemodeller
14 voksne og de 12 elever i alderen 10-16 år 
på afdelingen og i skolen kunne se frem til 
et 14 ugers forløb i efteråret med fokus på 

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Bo Amstrup¨

På Mellerup Skolehjem afdeling Folden og i den interne skole er børnene kommet på smør-
rationer. Ketchup, remoulade og mayonnaise er fjernet fra køkkenets hylder sammen med 
mange andre fedende og sukkerholdige varer. Og motion er blevet en aktiv del af hver-
dagen for de anbragte børn – og personalet

ugen går han sammen med en pige fra Fol-
den over i institutionens motionscenter.

- Både beboere og personale er vokset 
lidt i livvidden, og projektet har været et 
rigtig godt tiltag for alle parter, fortæller 
han.

Når det kommer til aktiviteter, har Mel-
lerup Skolehjem ifølge Finn Danielsen den 
perfekte beliggenhed. Ud over et motions-
center med blandt andet spinningcykler, 
råder institutionen over en gymnastiksal, 
der er forhindringsbane, skov, crossbane, 
heste og en fjord med mulighed for sejlads.

- Projekt Sundt Hjem har haft en virke-
lig gavnlig effekt på de unge. Det har haft 
betydning, at der kom nogen udefra og 
fortalte dem om vigtigheden af sund kost. 
Jeg har masser af gange tidligere fortalt 
dem om de otte kostråd, men det har ikke 
haft samme effekt som, når det er én 
udefra, der kommer og fortæller det, siger 
Grete Ravn.

Sund træthed
Flere af de unge, som før var noget nær 
umulige at motivere til at være med i akti-
viteterne, er det også lykkes at få op af 
stolen gennem projekt Sundt Hjem. Piger 
der før sad og legede med Models på com-
puteren, computerdrenge og drengene der 
spiller rollespil kommer nu ud og får frisk 
luft og motion hver dag. 

kost, sundhed og fysisk aktivitet. Og ifølge 
køkkenleder på Mellerup Skolehjem, Grete 
Ravn, var det meget vigtigt, at projektet 
ikke kun var for de unge.

- Det har ingen virkning at sige til de 
unge, at de skal spise sundt og motionere 
regelmæssigt, hvis den voksne selv sid-
der med en cola foran sig til frokosten. De 
voksne skal være rollemodeller og gå for-
rest, forklarer hun.

Personalet på Folden og i skolen er gået 
aktivt ind i projektet, og en projektmedar-
bejder fra Børnehjælpsdagen har været på 
ugentlige aktivitetsbesøg på Mellerup Sko-
lehjem for at lave idræt med både børn og 
voksne. Det har ifølge afdelingsleder Finn 
Danielsen skabt en fantastisk stemning 
blandt børnene.

- Eleverne er gået meget op i det, og 
flere har været ude for at investere i nye 
løbesko, fortæller han.

Som afdelingsleder på Folden er Finn 
Danielsen én af de voksne, der deltager 
i projekt Sundt Hjem, og han er meget 
positiv over for projektet. Tre morgener om 

Før projekt Sundt Hjems opstart var de unge 
oppe flere gange i løbet af natten. Efter blot 
en måned med projektet, sov børnene godt 
og tungt efter en aktiv dag ude i den friske 
luft, fortæller afdelingsleder Finn Danielsen.

Mellerup Skolehjem 
trækker i løbeskoene

Tema: PS samler
kræfterne
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Personalet mærkede efter kort tid med 
projekt Sundt Hjem tydelig effekt på de 
unges nattesøvn.

- Allerede efter en måned kunne vi mær-
ke markante ændringer hos de unge. De sov 
meget bedre om natten og var friskere om 
dagen. Inden vi startede projektet op, var 
der hver nat tre til fire børn, der var oppe i 
løbet af natten. Hver eneste nat. Efter en 
måned foretog vi en måling hen over en 
uge. I løbet af en hel uge var der ét barn, 
der var oppe én nat for at tisse. De sover 
simpelthen som en sten af al den friske luft 
og motion, siger Finn Danielsen.

Grete Ravn angiver også kosten som en 
stor del af årsagen til den gode nattesøvn.

- Det er urolige børn, der bor herude. De 
bliver hurtigt hyper og farer rundt, hvis de 
får sukker. Derfor har vi også reduceret suk-
kermængden betragteligt, og det er fedt at 
se, at det gør en forskel for dem, forklarer 
hun.

Både børn, forældre og personale har 
givet en bred opbakning til projektet. Og 

ifølge køkkenlederen er det meget vigtigt 
med opbakning fra hjemmet for at projek-
tet kan blive en succes.

- Det hjælper ikke nok, at vi spiser sundt 
og dyrker motion i hverdagene, hvis hele 
weekendens kost så består af fastfood og 
sodavand. Men gennem undervisningen kan 
vi give dem et billede af, hvad der er godt at 
putte i munden. Vi kan hjælpe dem med at 
bryde de dårlige vaner, fortæller hun.

De nye og sunde vaner på Folden er ved 
at være godt indgroede. Og efter projektets 
afslutning sidst i november skal de gode 
sunde vaner videreføres til resten af Mel-
lerup Skolehjems afdelinger.

•   Børnehjælpsdagen er en landsdæk-
kende og upolitisk hjælpeorganisati-
on, som hver dag året rundt arbejder 
for de 15.000 anbragte børn og unge 
i Danmark

•   Børnehjælpsdagen støtter blandt 
andet de anbragte børn med særlige 
oplevelser og events, som kan styrke 
deres selvværd og kompetencer

•   Siden 2007 har Børnehjælpsdagen 
stået bag aktiviteten ’Anbragte Børn 
i Bevægelse’, der sikrer, at anbragte 
børn får et positivt og udfordrende 
møde med sportslege, idræt, moto-
riske øvelser og kropsstimulation.

Kort om projekt Sundt Hjem: Projektet 
er udsprunget fra devisen ’Børn gør 
som vi gør – ikke som vi siger’. Også 
når det kommer til sundhed.

Læs mere på www.bhd.dk 

BøRNEHJæLPSDAGEN

¨

De unge er ofte med Grete Ravn i køkkenet 
for at lære om sund og nærende kost.
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31sociale tilbud bliver lagt sammen 
i ni specialområder, og tre admini-
strationer samles i én stor fælles 

administration, der skal dække både psykia-
tri- og socialområdet. Administrationen får 
base i Viborg. 

Organisationsændringerne sker blandt 
andet for at løfte fagligheden på det spe-
cialiserede socialområde og for at give kom-

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Illustration: Claus Riis¨

Fremtidens specialiserede 
socialområde er lige om hjørnet

1. januar 2013 byder Psykiatri og Social velkommen til ét samlet socialområde, bestående af 
ni specialområder og én ny fælles administration

munerne en fælles indgang til hvert enkelt 
område.

Ændringerne skal imødekomme fremti-
dens krav om, at der skal tilbydes kvalitets-
ydelser til faldende priser, samtidig med, 
at der skal findes en plads på et vigende 
marked.

Arbejdet med specialområderne foregår 
primært i den tværgående implemente-
ringsorganisation for specialområderne, 
som består af de kommende ledere af spe-
cialområderne, administrationschef, social-
planlægningschef, økonomichef, HR chef 
foruden PSL. Herudover deltager de øvrige 
ledere i den nye fælles administration efter 
behov.

Tema: PS samler
kræfterne
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Tema: PS samler
kræfterne

I maj 2011 blev fusionen mellem fire af 
tilbuddene vedtaget i regionsrådet, og 
kort tid efter blev også Saustrup inklu-

deret i fusionen. De fem tilbud blev samlet 
i Specialområde – udviklingshæmning og 
ADHD (SUA).

- Vi kan sammen løfte den opgave, 
kommunerne kommer med endnu bedre. 
Fusionen har til sammen givet os større 
ressourcer og endnu mere specialviden. Nu 
kan vi give hurtig respons til kommunerne 
på grund af et godt samlet overblik, fortæl-
ler lederen af specialområdet, Lars Boye 
Pedersen, og understreger, at de endnu ikke 
har været nødt til at sige nej til opgaver.

- Fagligt set er det ikke geografi, der er 
bestemmende for, hvor vi placerer borgerne 
– men hvor vi kan give det bedste tilbud til 
den enkelte borger, siger driftschef for vest-
tilbuddene, Peter Hald Jacobsen.

Hos SUA har man indtil videre haft 
god udnyttelse af stordriftsfordelene. I 

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Michael Lange¨
Sammen 
står vi 
stærkere
Mosetoft, Elbæk Højskole,  
Nørholm Kollegiet, Granbakken  
og Saustrup tog forskud på  
samarbejdet i begyndelsen  
af 2012

forbindelse med lukninger eller persona-
lereduktioner ét sted er det flere gange 
lykkedes at omplacere medarbejdere. Flere 
tværgående funktioner løftes centralt, 
hvilket frigør ressourcer andre steder i spe-
cialområdet. 

- Umiddelbart har vi fået adgang til en 
større ressourcebank, og det skaber bedre 
synlighed omkring, hvad vi kan på tværs, 
fortæller Lars Boye Pedersen.

De to ledere understreger, at fusionen i 
sig selv ikke fjerner det økonomiske pres.

- Men vi har fået bedre mulighed for at 
løfte fagligheden og er blevet mere klare i 
spyttet. Kvaliteten er blevet hævet på man-
ge områder, og vores arbejde er blevet mere 
systematiseret, siger Lars Boye Pedersen.

Et tættere samarbejde
- Det har været en fornøjelse at være pio-
nererne på dette område. Formålet var et 
tættere samarbejde tilbuddene imellem, 

og det har vi fået, fortæller Lars Boye 
Pedersen.

Fokus for SUA har i 2012 først og frem-
mest været at etablere tværgående funk-
tioner, herunder at samle og specialisere de 
administrative funktioner. En del opgaver er 
blevet flyttet rundt, så medarbejderne ikke 
sidder ude på de enkelte matrikler og laver 
dobbeltarbejde.

- Vi kan ikke fortsætte med ’business 
as usual’ – specialområdet bestod af fem 
forskellige administrationer og dermed fem 
forskellige måder at gøre tingene på. Vi har 
alle skullet vænne os til nye måder at gøre 
tingene på, siger Lars Boye Pedersen.

- Mange medarbejdere har nok i starten 
følt det som en stor serviceforringelse. 
Men efterhånden som folk har fået ændret 
deres vaner, har de faktisk oplevet det som 
en stor lettelse, fortæller Peter Hald Jacob-
sen om ændringerne inden for blandt andet 
økonomi og indkøb, som nu bliver håndte-
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Fra venstre: Områdeleder Lars Boye 
Pedersen, sekretariatschef Frank Grønbæk 
og driftschef for vesttilbuddene, Peter Hald 
Jacobsen. De fortæller om det første års 
erfaringer efter fusionen.

ret ens inden for hele specialområdet.
Medarbejderne har skullet vænne sig 

til en anden form for tilgængelighed. Spe-
cialfunktioner er blevet samlet i et fælles 
sekretariat, som fysisk er placeret ved 
Mosetoft i Viborg. Her sidder samtidig 
medarbejdere, der betjener specialområdet 
på tværs, selvom de sidder i ét af de oprin-
delige tilbud. Det betyder, at der ikke altid 
lige er nogen, man rent fysisk kan spørge til 
råds, hvis man sidder som medarbejder på 
et af de øvrige tilbud.

- Det er hjertet, vi er inde at røre ved, 
forklarer Peter Hald Jacobsen.

Sekretariatschef Frank Grønbæk blev 
allerede tilknyttet arbejdet med fusionen i 
foråret 2011, og han ser en væsentlig betin-
gelse for specialområdets succes.

- Hvis projektet skal lykkes, skal vi fast-
holde og udvikle de dygtige medarbejdere, 
understreger han. 

Der arbejdes derfor målrettet med kom-
petenceudvikling i hele organisationen

Med områdeledelsen i spidsen for spe-
cialområderne, er meget af den daglige 
ledelse lagt ud til afdelingslederne, som 
fungerer i ledelsesteams rundt om på de 
enkelte tilbud.

- I starten var min personlige ambition 
at være fysisk synlig på tilbuddene. Men 
jeg har måttet erkende, at det er en umu-

lighed. Der går simpelthen alt for meget tid 
på landevejene, da der er meget stor fysisk 
afstand mellem tilbuddene. Men vi er der, 
når der er brug for os, understreger Peter 
Hald Jacobsen.

- Derfor er en af vores fornemmeste 
opgaver også at klæde vores afdelingslede-
re rigtig godt på til det større ansvar, de har 
fået som mini-forstandere ude på tilbud-
dene, siger Lars Boye Pedersen.

Udfordringer undervejs
Undervejs i fusionen mellem de fem til-
bud i specialområdet har der været flere 
udfordringer at forholde sig til – og også 
ind imellem udfordringer, som der ikke har 
været taget højde for.

Hvem tager for eksempel de svære sam-
taler? Og hvem tager sig af de organisato-
riske vanskeligheder? Det har ind imellem 
været svært for den enkelte medarbejder 
at gennemskue, hvem de skulle gå til. Men 
på SUA har de været nødt til at bygge flyet 
under flyvningen. Og undervejs har der 
været ting, der ikke har været tænkt på på 
forhånd.

Både Lars Boye Pedersen og Peter Hald 
Jacobsen understreger vigtigheden af, at de 
som områdeledere afstemmer med hinan-
den, inden de melder noget ud til medar-
bejderne.

- Når vi siger B til hinanden, så er det 
også det, vi siger videre til medarbejderne. 
Vi står sammen, og det er et vigtigt signal 
at sende til medarbejderne, er de to ledere 
enige i.

I 2012 har der været stor fokus på struk-
tur i SUA. I 2013 kommer der også fokus 
på det indholdsmæssige i Specialområde 
– Udviklingshæmning og ADHD. Kvalitets-
organisation er noget, der vil blive arbejdet 
mere intenst med fremadrettet, ligesom 
der i SUA vil komme fokus på at få lavet en 
organisering af arbejdsmiljøområdet.

- I 2013 står der konsolidering på pro-
grammet. Vi har foretaget rigtig mange til-
pasninger i 2012, så vi nu har de pladser, der 
efterspørges. Det er i hvert fald vores håb, 
at vi nu har den rigtige kapacitet i forhold til 
efterspørgslen, siger Peter Hald.

Bo Hedensteds afdeling Bygmarken 
bliver inkluderet i Specialområde – Udvik-
lingshæmning og ADHD fra 1. januar 2013. 
Stormly under Filadelfia har driftsoverens-
komst med Region Midtjylland og associe-
res til dette specialområde.

Studietur til 
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Chefsygeplejerske Claus Graversen og 
Kvalitetschef Lisbeth Damgaard var 
i august på studiebesøg i Storbritan-

nien sammen med ledere fra de fire øvrige 
regioners psykiatrienheder, fra Danske 
Regioner og fra Dansk Selskab for Patient-
sikkerhed.

Studieturen blev planlagt på baggrund af 
et ønske om at se eksempler på kvalitets-
forbedringsarbejde i udvalgte psykiatriske 
organisationer, og turen bragte deltagerne 
omkring Belfast i Nordirland, Edinburgh i 
Skotland og Birmingham i Sydengland.

Et af formålene med turen var at under-
søge muligheden for at udarbejde et fælles 
dansk initiativ for at styrke patientsikkerhe-
den i Danmark, inspireret af igangværende 
initiativer fra Storbritannien. Emnet blev 
drøftet nærmere af de fem danske psykia-
triske sygehusledelser på et fælles møde i 
udgangen af oktober.

I Storbritannien var der opsat fælles 
rammer til implementering, der gav mulig-
hed for at følge udviklingens succes på alle 
niveauer. Den særlige proces var, at natio-
nale, regionale, sygehusvise, lokale og ikke 
mindst de rammesættende systemer til 
at opnå disse forbedringer alle var baseret 
på samme forarbejde, udviklet af førende 
kliniske psykiatriske fagpersoner. Det var 
en øjenåbnende erfaring for de danske del-
tagere.

Generelt er der kun få erfaringer i Dan-
mark med forbedringsindsatser, der er 
rammesat på alle niveauer i det danske 
sundhedsvæsen - for at samle kræfterne 

Af: Rikke Jungberg Pedersen¨

gode intentioner rækker ikke, forklarer 
Kvalitetschef Lisbeth Damgaard, som også 
understreger, at kvalitetsudviklingen på 
enhedsniveau ikke er et ukendt tema for 
psykiatrien.

I foråret 2012 har alle afdelingsledelser 
gennemgået en intern ledelsessurvey med 
emnet kvalitetsudvikling fra afdelings-
ledelse til lokal ledelse. Og i juni blev der 
afholdt et seminar i Gjern for enhedsledere 
om emnet 'lokal kvalitetsudvikling', med 
stor deltagelse og god respons. 

Om det igangværende udviklingsarbejde 
skal suppleres med et nationalt psykiatriini-
tiativ, må tiden vise. Dette vil tidligst ske i 
2014, fortæller Lisbeth Damgaard.

om få, udvalgte forbedringsinitiativer. Og 
der er endnu færre eksempler på indsatser, 
hvor det er lykkedes.

Men med de sidste fire års fokus på at 
organisere et mere systematisk, synligt og 
udviklende kvalitetssystem i dansk sund-
hedsvæsen ved hjælp af DDKM, vil det nu 
være et naturligt næste skridt at give bedre 
rammer til en lokal afdeling og til afsnits-
medarbejderens mulighed for at styre frem-
driften af hans egen kvalitetsudvikling - ud 
fra fælles aftalte emner, der skal fokuseres 
på. Det er det, der er erfaringen fra Storbri-
tannien. 

- Den nye version, DDKM II fokuserer 
netop på dette perspektiv - fremdrift af 
udvalgte forbedringer. Handleplaner og 

Studietur til 
Storbritanniens psykiatri

- Medicinering
- Rømning
- Selvmordsforebyggelse

DE BRITISKE PSyKIATRIER VAR SæRLIGT OPTAGET AF AT UDVIKLE FøLGENDE EMNER

¨- Antal fald og forebyggelse heraf
- Forebyggelse af dyb venetrombose, DT
- Patient- og pårørendeinddragelse

- Patientsikkerhed
- Ledelse af forandring
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FlERE PRISER  
TIL PSyKIATRIENS HUS

Psykiatriens Hus i Silkeborg boltrer sig i priser for 
tiden. Forleden modtog Psykiatriens Hus Helse-
fondens Rehabiliteringspris. Prisen består af en 
gave og et økonomisk skulderklap på kr. 10.000. 

Prisen blev overrakt af formand for Rehabilite-
ringsforum Danmark Gunner Gamborg på den 
5. nationale rehabiliteringskonference i Nyborg 
den 30. oktober og blev modtaget af medlem 
af ledelsen i Psykiatriens Hus, centerleder for 
Socialpsykiatrisk Center, Kirsten Slumstrup. 

Psykiatriens Hus fik blandt andet prisen for at 
nedbryde barrierer mellem to sektorer. 

Der er i det hele taget masser af påskønnelse til 
Psykiatriens Hus i Silkeborg. Huset har således 
tidligere i år vundet både Den Gyldne Skalpel, 
som uddeles af tidsskriftet Dagens Medicin, og 
Silkeborg Kommunes innovationspris. 

Sundhedsminister Astrid Krag lagde fredag den 21. september vejen forbi 
Regionspsykiatrien Vest i Herning. Her fik hun indsigt i nogle af de tiltag for 
psykisk syge, der foregår generelt i Region Midtjylland og specifikt i Regions-
psykiatrien Vest.

Overlæge Anne Grethe Viuff fra Regionspsykiatrien Vest fortalte om regi-
onspsykiatriens brug af iPads i behandlingen af unge med skizofreni. Det er 
et projekt, hvor teknologien hjælper mennesker med et kaotisk sind til at få 
mere styr på hverdagen. Slut med medicinskemaer eller behandlingsplaner, 
der pludselig er blevet væk – og er der behov for akut hjælp, findes telefon-
nummeret på den elektroniske opslagstavle.

Oversygeplejerske Asger Bjerre fra Afdeling Q på Aarhus Universitets Hospi-
tal Risskov fortalte om behandlingsprogrammet KISS, der er for selvmord-
struede og selvskadende patienter. Gennem uddannelse af personalet og 
tættere samarbejde med blandt andet kommuner, arbejder projektet på at 
gøre indlæggelsestiden kortere og sikre patienterne et bedre liv efter de er 
udskrevet.

I besøget deltog også 1. næstformand for regionsrådet Bente Nielsen, direk-
tør Anne Jastrup og direktør Gert Pilgaard Christensen fra Region Midtjylland 
samt ledende overlæge Inge Lund Petersen og ledende oversygeplejerske 
Kirsten Krog fra Regionspsykiatrien Vest.

SuNdhedSmiNiSTeR  
BESøGTE REGIONSPSyKIATRIEN VEST

Overlæge Anne Grethe Viuff viser sundhedsminister Astrid Krag, hvordan en 
iPad kan hjælpe psykisk syge unge med at få mere styr på hverdagen.
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Ikke færre end 225 medlemmer af de lokale MEDudvalg i PS dukkede op til HMUs årlige arbejdsmiljøtemadag, i Tinghallen i 
Viborg. 

Hovedoverskrift for arrangementet var "Den Trygge Arbejdsplads" med underemnerne Sikkerhed og Social Kapital, som hver 
især blev dækket ind af forskellige oplægsholdere.

Ud over at høre oplæg og deltage i de forskellige workshops var formålet med dagen at hente inspiration til arbejdsmiljøarbejdet 
og netværke med kolleger fra andre steder i organisationen. 

deN TRygge aRbejdSPladS  – HMUS TEMADAG 2012

BOG PÅ VEJ OM OVeRlægeN Og OVeRTOSSeN
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Journalist Max Bendixen er på vej med en bog om psykiatrisk overlæge 
Johannes Nielsen og hans mangeårige patient Louis Marcussen med 
kunstnernavnet Ovartaci. Bogens titel er ’Flammemennesker’ med 
undertitlen ’Overlægen og overtossen’. 

Johannes Nielsen havde i mange år et tillidsfuldt venskab med kunstne-
ren Louis Marcussen, der er bedre kendt som Ovartaci. Han har lagt navn 
til det enestående museum på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Ovartaci 
var indlagt i Risskov i 56 år.

»Flammemennesker« udkommer i slutningen af januar på forlaget Saxo.

Auditoriet var fyldt til bristepunktet, da 
Psykiatriens 7. forskningsdag åbnede 
dørene til en dag med forskningsprojekter i 
form af posters og foredrag.

Ved dagens afslutning blev bedste poster 
og bedste foredrag præmieret.

Torben Devantier fra Center for Psykiatrisk 
Forskning vandt for sit foredrag om for-
kalkning i hjertets kranspulsårer og depres-
sion, mens S. Lemcke vandt i kategorien 
'bedste poster' med sin poster om amning, 
gråd og søvn - en mors tidlige erfaringer 
med at tage sig af et barn, der senere diag-
nosticeres med autisme.

STOR TilSluTNiNg 
TIL PSyKIATRIENS 
7. FORSKNINGSDAG
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De unge får støtte og træning til at opnå et så selvstændigt 

liv som muligt på Hinnerup Kollegiets afdeling i Viborg.

Hinnerup Kollegiets afdeling på Dannebrogsgade i Viborg har åbnet op 

for endnu flere pladser her på Hans Tausens Vej – ligeledes i Viborg.

Afdelingsleder på Dannebrogsgade og Hans Tausens Vej i Viborg, Lone Tholstrup, forsøger sammen med det øvrige personale at skabe trygge rammer for de unge på bostedet.



 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2012

1. januar åbnede Hinnerup Kollegiets afdeling i Dannebrogsgade i Viborg – og 1. oktober 
åbnede afdelingen dørene op på endnu en matrikel i Viborg

Inden for dørene på Hinnerup Kollegi-
ets nye lokaler på Hans Tausens Vej 
i Viborg kan man stadig fornemme 

en svag duft af maling. En håndværker 
er i sving med sin boremaskine, og man 
fornemmer klart, at dette er et sted, der 
stadig er under indretning.

De første beboere er allerede flyttet ind 
i komplekset, der består af otte små lyse 
lejligheder. Fællesrummene er sparsomt 
indrettet med lidt kunst på væggene og 
planter i vindueskarmene.

Adressen er ny, men afdelingen hedder 
stadigvæk Hinnerup Kollegiet.

Målgruppen for Hinnerup Kollegiet på 
Hans Tausens Vej er ligesom på Danne-
brogsgade unge inden for autismespek-
tret, som desuden har andre lidelser, som 
for eksempel spiseforstyrrelser, svær OCD, 
depression, angst eller ADHD.

- De unge, der flytter ind på vores afde-
ling er oftest unge, der flytter hjemme 
fra forældrene. Vores første opgave er at 
skabe trygge rammer for de unge, som i 
øvrigt er normaltbegavede, forklarer afde-
lingsleder Lone Tholstrup.

Alle skift tager tid for mennesker med 
autisme. Hinnerup Kollegiets tilbud i Dan-
nebrogsgade og på Hans Tausens Vej i 
Viborg er et afklarings- og træningstilbud 
til de unge, hvor personalet træner og 
støtter de unge i at opnå et så selvstæn-
digt liv som muligt.

- Vi har oplevet, at der har været rigtig 
stor efterspørgsel efter netop denne type 
tilbud, og det prøver vi at imødekomme 
ved at åbne op for otte pladser på Hans 

Tausens Vej, ud over de ti pladser der 
allerede er fyldt op på Dannebrogsgade, 
fortæller Lone Tholstrup.

Hun fortæller, at mange først bliver 
udredt for autisme kort tid før de flytter 
ind på en af Hinnerup Kollegiets pladser.

- Mange er ikke særlig nøjagtigt udredt. 
De har gået i en ganske almindelig folke-
skoleklasse og er blevet lidt tabt i syste-
met. Hos os får de nogle trygge og forud-
sigelige rammer, som vi kan arbejde videre 
ud fra, fortæller Lone Tholstrup.

21

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Michael Lange og Rikke Jungberg Pedersen¨

Hinnerup Kollegiet har 10 
pladser i Dannebrogsgade og 8 
pladser på den helt nye lokation 
på Hans Tausens Vej i Viborg.

HINNERUP KOLLEGIET I VIBORG

¨

udvider i Viborg
Hinnerup Kollegiet 
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Kunstneren Ivalo Frank var sammen 
med en fotograf flue på væggen i tre 
dage på Retspsykiatrisk Afsnit R3 i 

Risskov, som har særligt ansvarsområde for 
patienter, der behandles efter aftale med 
Det grønlandske Hjemmestyre.

Projektet resulterede i en time lang 
dokumentarfilm, hvor seks af patienterne 
på afsnittet deltog. Hele projektet var en del 
af EN AF OS kampagnen og Socle du Monde 
udstillingen på kunstmuseet HEART i Herning

Irene Schwalbe, ergoterapeut på Afsnit 
R3, var med til at få afsnittet med i Socle 
du Monde projektet, og sammen med 
kollegaen Tina Hyllested, tolk på Afsnit 
R3, fulgte hun projektet på nært hold, da 
kunstneren var på besøg i Risskov.

Ivalo Franks budskab var, at patien-
terne skulle have lov til at fortælle, hvor-
dan det var at være dem, fortæller Irene 
Schwalbe.

længsel efter Grønland
Patienterne på Afsnit R3 har en stærk 
længsel efter Grønland, hvor deres fami-
lie, børn og venner opholder sig. Og det 
fortæller flere af dem om i Ivalo Franks 
dokumentarfilm. Flere fortæller også om 
deres sygdom og årsagen til, at de i dag 
befinder sig på et retspsykiatrisk afsnit i 
Danmark – i stedet for hjemme hos fami-
lien i Grønland.

- Her i afdelingen prøver vi på at styrke 
patienterne i deres grønlandske kultur 

og identitet. Vi serverer grønlandsk mad, 
abonnerer på grønlandske aviser, tager 
forbi det Grønlandske Hus med dem, fejrer 
Grønlands nationaldag og inviterer deres 
bistandsværger til julehygge i december, 
forklarer Tina Hyllested.

- Vi gør, hvad vi kan for at kompensere 
for den dobbelte straf, patienterne her på 
afsnittet får, siger Irene Schwalbe og hen-
viser til, at det for patienterne føles som 
en ekstra straf at skulle opholde sig så 
langt væk hjemmefra.

I de tre dage, kunstneren var i Risskov, 
filmede hun ting fra patienternes hverdag, 
og foretog desuden personlige interviews 
med fem af dem.

På Retspsykiatrisk Afsnit R3 bliver der lagt stor vægt på 

at styrke patienternes grønlandske kultur og identitet, 

forklarer Tina Hyllested (tv.) og Irene Schwalbe.

To afdelinger i psykiatrien i Region midtjylland deltager i Socle du Monde udstillingen på kunstmuseet HEART i Herning. Ud over 
Retspsykiatrisk Afsnit R3 i Risskov deltager også psykiatrisk dagafsnit P3 i Holstebro, som sammen med kunstneren Rune Fjord 
deltager med udstillingen ’Mit frirum.’

SOCLE DU MONDE 

¨
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Niels Åge Skovby¨

Kunstner var flue på væggen i tre dage på 
Retspsykiatrisk Afsnit R3 i Risskov – et projekt 
der resulterede i en stærk dokumentarfilm

bag forbryderen
Mennesket

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  
  

De medvirkende patienter har 
efterfølgende set filmen og var 
meget tilfredse med den én time 
lange dokumentar.

- Det er en stærk og rørende 
film med smukke billeder. Det er 
virkelig nogle fine ting, hun får 
med i dokumentaren, fortæller Tina 
Hyllested.

Til ferniseringen på HEART i Her-
ning deltog tre af de medvirkende 
patienter. Én af patienterne havde 
ikke lyst til at være med, og én af 
patienterne havde udgangsforbud, 
men deltog i ferniseringen over 
Skype.

Ivalo kommer til Risskov og viser 
filmen frem i december for alle 
patienter og medarbejdere på Afsnit 
R3.

Udstillingen kan opleves på HEART 
frem til den 6. januar 2013.
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Region Midtjylland har fået en ny 
institution. Medarbejderne og de 
første to beboere kunne i oktober 

flytte ind i det nyopførte MultifunC på 
Damagervej i Viby.

MultifunC Midtjylland er et intenst og 
kortvarigt behandlingstilbud for unge i alde-
ren 14-18 år med alvorlige adfærdsvanske-
ligheder. Behandlingen bygger på metoder 
med dokumenteret effekt og fokuserer på 
alle de forhold, der er med til at udvikle den 
unge, for eksempel skole, fritidsinteresser, 
familie og kammerater.

Som de første i Jylland opretter Region 
Midtjylland i samarbejde med Socialsty-
relsen og Aarhus og Herning kommuner 
en døgninstitution baseret på MultifunC-
modellen. MultifunC-modellen er et inten-
sivt, forsknings- og manualbaseret behand-
lingsforløb med fokus på inddragelse af den 
unge i nærmiljøet. 

Institutionen indgår i specialområde – 
kriminalitetstruede og dømte børn og unge 
sammen med Den sikrede døgninstitution 
Grenen og Den sikrede døgninstitution 
Koglen.

Birthe Sande Rosendal blev ansat som 
leder af MultifunC Midtjylland i sommer, 
og indtil åbningen i oktober har hun haft 
travlt med at ansætte medarbejdere, som 
skal være med til at give de op til otte 
beboere et trygt og struktureret behand-
lingstilbud.

Klippekort og belønning
Opholdet på MultifunC er delt op i niveau 
1-6. Når den unge flytter ind, starter han 
på niveau 1, hvor reglerne er stramme. Den 
unge må ikke gå ud uden en medarbejder, 
ligesom der hverken er tv eller internet til 
rådighed.

- Det er her, vi lærer hinanden at kende 
og opbygger tillid. Det er her, de unge skal 
lære institutionens rutiner og regler, forkla-
rer Birthe Sande Rosendal.

På niveau 1 er der indført et klippekort, 
hvor den unge får et klip, hver gang han 
opfylder en af pligterne på kortet. Står den 
unge op til tiden, redder sin seng, kommer 
til morgenmad og møder til undervisningen 
til tiden modtager han klip i sit klippekort 
og indsamler dermed point. Når den unge 
har indsamlet 420 point på klippekortet 
(det tager omkring to uger), ryger den unge 
automatisk op på niveau 2, hvor reglerne er 
knap så stramme som på niveau 1.

De opsamlede point på klippekortet kan 
også byttes til goder. På niveau 1 kan den 
unge købe tv-tid, internet-tid, tid med spil 
på Playstation og ture ud af huset sammen 
med en medarbejder.

Når den unge når op på niveau 2, er 
reglerne knap så stramme som på niveau 
1. Nu kan pointene i belønningssystemet 
også byttes for en tur i svømmehallen, en 
tur i biografen, en tur på McDonalds eller 
på café.

- De unge går rigtig meget op i beløn-
ningssystemet, fortæller Birthe Sande 
Rosendal 

Hun fortæller videre, at der bliver 
arbejdet på at indrette et decideret beløn-
ningsrum på institutionen. Her vil det være 
muligt at bytte sine points til for eksempel 
deodoranter, slik eller cigaretter. Beløn-
ningsrummet fungerer samtidig som bio-
graf med ni knaldrøde biografsæder, stort 
lærred, popcornmaskine og køleskab til 
sodavand.

Efterhånden som den unge stiger i 
niveau, bliver den unges frihedsgrad også 
større.

Opholdet, der som udgangspunkt varer 
6-9 måneder, har som mål at den unge får 
et sundt liv uden for institutionen. Den 
unge får venner, der påvirker positivt.

- Målet er, at vi skal have dem ud i nogle 
gode aktiviteter, hvor de gode unge er, som 
kan have en god indflydelse på dem, forkla-
rer Birthe Sande Rosendal.

Godt på vej
Da de første unge flyttede ind på Multi-
funC Midtjylland, stod der papkasser rundt 
omkring. Og en måneds tid efter åbningen 
står der stadig IKEA papkasser med usam-
lede møbler ude foran flere lokaler.

Og ligesom byggeriet er nyt, så er selve 
multifunC-konceptet også stadig nyt for 
medarbejderne, fortæller Birthe Sande 
Rosendal.

- Ingen af os er eksperter i det endnu, og 
vi må jævnligt tjekke manualen. Det hele er 
stadig så nyt, og jeg mærker en stor begej-
string og entusiasme fra medarbejderne 
over konceptet. Men samtidig er der en del 
ting, der er ved at komme rigtig godt på 
plads, og jeg tager det som et yderst posi-
tivt tegn, at vi er begyndt at evaluere og 
justere på mange af de ting, vi har indført 
på institutionen, siger hun.

– en helt ny type institution

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Niels Åge Skovby¨

1. oktober kunne MultifunC Midtjylland endelig åbne dørene til den helt nye institution, som sam-
tidig er den første af sin art i Jylland

MultifunC Midtjylland består af fire 
teams:
•  Udredningsteam
•  Miljøteam
•  Skoleteam
•  Familieteam

4 TEAMS PÅ MULTIFUNC

¨

MultifunC



25Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2012

Leder Birthe Sande Rosendal fortæller, at de på MultifunC er ved at 
indrette et belønningsrum til de unge mennesker på tilbuddet. Her kan 
de benytte de point, de optjener, blandt andet til at se film i biografen, 
som er indrettet med rigtige biografstole og stort lærred.
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Tangkær er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne med kom-
plekse psykiske lidelser og samtidig det eneste regionalt drev-
ne tilbud for borgere i Danmark med Huntingtons Sygdom.

Sygeligheden og dødeligheden er hos mennesker med psyki-
ske lidelser markant højere end hos resten af befolkningen. Den 
gennemsnitlige levetid er 15-20 år kortere. Tre fjerdedele af alle 
med vedvarende psykisk sygdom har en eller flere somatiske 
sygdomme, og forekomsten af hjertekarsygdomme, sukkersyge, 
luftvejslidelser og allergi er markant højere end hos den øvrige 
befolkning, viser undersøgelser.

På Tangkær har man gennem de sidste knap to år kørt ’Sund-
hedsprojekt på tværs’ – med et ønske om at øge sundheden for 
borgerne på tilbuddet. Sundhedsprojektet er en koordineret indsats 
og et øget samarbejde mellem socialpsykiatrien, lokalpsykiatrien og 
de almene praktiserende læger, der betjener Tangkærs borgere.

Tilbud om årligt sundhedstjek
To gange om året mødes privatpraktiserende læger, lokalpsykiatri 
og socialpsykiatri for at evaluere og justere projektet, så det fun-
gerer for alle samarbejdspartnere.

- Det startede som et projekt, men har udviklet sig til at være 
et tilbud. Det er fuldt ud implementeret og en del af det at bo på 
Tangkær, fortæller afdelingsleder Lars Bording.

- Alle vores borgere får det tilbudt, og langt de fleste takker ja til 
tilbuddet, fortæller forstander Janne Martinussen.

Projektet startede i januar 2011, hvor en stor del af Tangkærs 
borgere indvilgede i at få foretaget et sundhedstjek. Som et direkte 
resultat af Sundhedsprojekt på Tværs har over halvdelen af borger-
ne fået foretaget medicinske ændringer. Dette skyldes ifølge Janne 
Martinussen muligheden for den direkte kommunikation mellem 
den praktiserende læge, den psykiatriske overlæge, medarbejderen 
fra socialpsykiatrien og borgeren selv i forbindelse med statusmø-
det efter helbredsundersøgelsen og sundhedstjekket af den enkelte 
borger.

Og opdagelserne i forbindelse med helbredsundersøgelserne og 
sundhedstjekkene har været bemærkelsesværdige.

- To borgere har været tæt på at udvikle sukkersyge. Fire borgere 
havde så lave vitaminværdier, at ordinering af medicin var nød-
vendig, og tre borgeres psykiatriske diagnose er blevet revurderet, 
fortæller Janne Martinussen

I 2012 har der ikke været nær så mange medicinreguleringer som 
sidste år, fortæller kvalitetskoordinator og tovholder på projektet, 
Anna Marie Frey Laursen.

- Men det skulle der helst heller ikke være, understreger hun.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen og Lars-Erik Quortrup Jensen¨
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Sundhedsprojekt 
på tværs

På Tangkær har man haft stor succes 
med at indføre årlige sundhedstjek til 
de borgere, der er tilknyttet tilbuddet. 

Fra venstre ses forstander Janne  
Martinussen, Anna Marie Frey Laursen 

og afdelingsleder Lars Bording.

På Tangkær får alle borgere hvert år 
tilbudt et sundhedstjek i et forsøg 
på at forbedre livskvaliteten for den 
enkelte borger på tilbuddet



Læs mere om sundhedsprojekterne på Tang-
kærs hjemmeside – www.tangkaer.rm.dk 

Vil du vide mere?
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Fokus på kost og motion i hverdagen
For ledelsen på Tangkær har det været vigtigt at sætte fokus på 
sund kost. Tilbuddet har sin egen diætist ansat, og blandt andet 
frokostbuffeten er anrettet meget strategisk i forhold til tilgæn-
gelighed af den sunde mad.

- De sunde retter står forrest, hvor de er lettest at få fat i. 
Desuden er de store tallerkener skiftet ud med nogle mindre, så 
portionerne automatisk bliver mindre. Og saftevandet er placeret 
længere væk end postevandet, forklarer Anna Marie Frey Laursen.

Motion i det daglige har også været et vigtigt fokuspunkt på 
Tangkær i de sidste par år. Flere timer om ugen har tilbuddet boo-
ket den lokale hal, hvor der blandt andet bliver spillet fodbold og 
badminton.

Tilbuddets gang-klub har en ugentlig turdag, hvor de kører i 
skoven, går en tur og slutter af med kaffe. Og også tilbuddets 
kørestolsbrugere har en ugentlig turdag, hvor de får frisk luft.

- Vi forsøger at gøre motionen til en social handling. Gøre det 
simpelt og sjovt, fortæller Lars Bording.

Tangkær forsøger at gøre motion sjovt ved forskellige aktivi-
teter i løbet af året. Blandt andet afholder tilbuddet, sideløbende 
med Tour de France, sit eget motionscykelløb, Tour de Tangkær. 

I år har tilbuddet så som noget helt nyt, ud fra grundtanken 
om at alle skal kunne være med, afholdt ’Tangrock og Motion’. Det 

er en festival med musik og bevægelse. Her kunne borgerne på 
Tangkær blandt andet stifte bekendtskab med kørestolsfodbold, 
motionsbanko i skoven og en lokal dyst, hvor tilbuddets bomiljøer 
udfordrede hinanden i sækkeløb, tovtrækning og kartoffelstafet.
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på tværs
Til ’Tangrock og Motion’, en festival med musik og bevægelse, 
kunne borgerne blandt andet spille kørestolsfodbold.

Socialpsykiatrien i Region Midtjylland har i 2012, i 
samarbejde med fire jyske kommuner, iværksat projekt 
’Sundere liv i Socialpsykiatrien’. Tangkær indgår i 
dette projekt med både brugere af socialpsykiatrien, 
medarbejdere og ledere. Med Tangkærs deltagelse i 
’Sundere liv i socialpsykiatrien’ videreføres de erfaringer, 
tilbuddet har opnået gennem ’Sundhedsprojekt på Tværs’.

PROJEKT SUNDERE LIV I SOCIALPSyKIATRIEN

¨



Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

I slutningen af september tog Stormly hul på et stort dokumen-
tationsprojekt, som det næste år kommer til at sætte fokus på 
arbejdet med planer, struktur og dokumenter på det voksensocia-
le tilbud i Juelsminde. Formålet med projektet, som blandt andet 
er støttet af Center for Voksensocial, er at sikre, at der er en sam-
menhæng mellem de forskellige dokumentationsværktøjer, at 
alle medarbejdere har let adgang til den viden, der er nødvendig 
for, at de kan udføre deres arbejde, samt at sikre at dokumen-
tationen lever op til de krav, der er i standarderne i Den Danske 
Kvalitetsmodel på det sociale område.

Undervejs i projektet bliver medarbejderne præsenteret for flere 
spørgeskemaundersøgelser, hvor resultaterne kommer til at teg-
ne vejen fremad for projektet og afgøre, hvilke indsatsområder, 

der skal være. Resultatet af den første undersøgelse betyder, at 
projektet blandt andet starter ud med at sætte fokus på brugen 
af bosted og fællesdrevet.

Projektet blev skudt i gang den 24. september med en fælles 
temadag for alle stedets medarbejdere, som gennem øvelser med 
vand, snor og bind for øjnene, blandt andet satte fokus på samar-
bejde og behovet for at dele viden i en medarbejdergruppe. Tan-
ken med projektet er nemlig også at synliggøre for medarbejder-
ne, at de alle er en vigtig del af den kæde, som skal til for at løse 
opgaverne på Stormly, og derfor vil alle medarbejdere undervejs 
også blive involveret i forskellige ad hoc-arbejdsgrupper for at 
sikre et bredt ejerskab til projektet. De første grupper er allerede i 
fuld gang med at se på mødestruktur og referatskrivning.

Kommissionen har i sin undersøgelse ikke fundet konkrete fejl 
eller handlinger, der i sig selv har ført til, at drabet fandt sted. 
Men der er en række kritisable forhold, der bør forbedres. 

Det fremgår af rapporten fra den eksterne uafhængige under-
søgelseskommission, som Region Midtjylland har nedsat til at 
undersøge omstændighederne i forbindelse med drabet på pæda-
gog Judy Meiniche Simonsen fra Blåkærgård. 

- I psykiatri- og socialledelsen finder vi rapporten kritisk i sit 
udgangspunkt. Men vi har selv bedt om at blive kigget over 
skuldrene, og vi bliver bestemt ikke strøget med hårene, siger 
direktør Gert Pilgaard Christensen og fortsætter: 

- Vi kan konstatere, at rapportens anbefalinger i høj grad stem-
mer overens med de 28 initiativer vi tog i forbindelse med rede-
gørelsen fra foråret. Syv af anbefalingerne er dækket ind i vores 
28 initiativer, og syv punkter er opmærksomheds- og lærings-
punkter, som vi nu kigger på. 

I rapporten lægges vægt på, at hovedformålet med undersøgel-
sen har været fremadrettet med fokus på læring. Og konklusio-
nen af undersøgelsen er, at der skal sikres en helhedsorienteret 
indsats.

STORmly SæTTeR fOkuS PÅ DOKUMENTATION

kOmmiSiONSRaPPORT efTeR kRiTiSk hæNdelSe: PSyKIATRI OG 
SOCIAL SKAL SIKRE EN HELHEDSORIENTERET PSyKIATRI

28 Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2012
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Den verdensomspændende Sindets 
Dag blev onsdag den 10. oktober 
markeret med blandt andet fire 
arrangementer i østjylland med 
Psykinfo Midt i Region Midtjylland 
som medarrangør. Formålet med 
Sindets Dag er at skabe åbenhed 
om psykisk sygdom. Det lykkedes 
over al forventning. I hvert fald var 
alle fire arrangementer velbesøgte.

- De besøgende var både menne-
sker med psykisk sygdom og deres 
pårørende, men vi har også mødt 
mange mennesker uden tilknytning 
til psykiatrien, som blot har været 
nysgerrige, fortæller koordinator 
Bjarne yde fra PsykInfo Midt i Regi-
on Midtjylland.

De fire arrangementer blev tilret-
telagt i samarbejde med lokale for-
eninger, kommuner og andre aktø-
rer i de fire nærområder: Aarhus, 
ørsted, Silkeborg og Odder.

SiNdeTS dag TILTRAK STOR OPMÆRKSOMHED

I Odder tændte den lokale naturvejleder bål til svampestuvning og en snak om psykisk sårbarhed. Inden 
for var der foredrag med det tidligere folketingsmedlem Anne-Marie Geisler, der fortalte om en opvækst 
som barn af en depressiv far – og sine egne oplevelser med depression, tvangstanker og ADHD

I ørsted Kirke blev Sindets Dag markeret med en vellykket koncert af den klassiske guitarist Kaare Norge. 
Mere end 100 mennesker havde købt billet til koncerten, der musikalsk spændte bredt fra klassiske styk-
ker af Mozart over spansk tango til Carl Nielsen og mere moderne rytmer af The Beatles og Eric Clapton.

Kaare Norge har en fortid som angst-ramt og havde i dagens anledning valgt musikken som talerør 
for de mange med samme lidelse. 

I Silkeborg dannede Psykiatriens Hus for første gang rammen om et fælles kommunalt og regionalt 
arrangement. Premieren forløb over al forventning med stor tilstrømning af mennesker, fra de første 
boder åbnede midt på dagen.

Tre foredrag med tre psykiatribrugere trak fulde huse. Det gjorde også gøglerne fra den internationale 
højskole Performance House. Dagen sluttede med et velbesøgt foredrag af Kirsten Kallesøe, der fortalte 
om sit liv med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd, som hun til sidst lykkedes med at tøjle.

I Viby Cenret i Aarhus var det især ’Farmors stue’ og X-faktor-stjernen Morten Benjamin, der løb med 
opmærksomheden. Morten Benjamin er kendt for at spille og synge, men er samtidig en af de danskere 
med diagnosen ADHD. Det fortalte han om fra scenen i Viby Centret, hvorefter han gav et par numre på 
guitaren for de forbipasserende.

Alt sammen foregik i forlængelse af ’Farmors stue’, der til lejligheden var stillet op i indkøbscentrets 
midtergang. Her tog ’farmor’, i skikkelse af ungekonsulent Dorte Nielsen, imod de mange mennesker, der 
uopfordret kiggede inden for i den hyggelige kaffestue.

SåRbaRhed I FLAMMERNES SKæR

guiTaR-ViRTOuS FyLDTE KIRKERUMMET

PSykiaTRieNS huS BESTOD SIN PRøVE

faRmORS STue Og TV-STjeRNe MøDTE CENTERKUNDERNE

X-faktor-stjernen Morten Benja-
min sendte en hilsen til  

"EN-AF-OS"-kampagnen fra 
Viby Centret. Her assisteret  

af "farmor" i skikkelse af  
ungekonsulent Dorte Nielsen.
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SPISEFORSTYRRELSER
 – SYMPTOMER, ÅRSAGER OG BEHANDLING

AF LENE KIIB HECHT OG BIRGITTE HARTVIG SCHOUSBOE (RED.)

PSYKIATRIFONDENS FORLAG
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PSYKIATRIFONDEN
PsykiatriFonden er en privat, humanitær 
fond, der oplyser og rådgiver befolknin-
gen om psykiske sygdomme og proble-
mer, deres årsager, forebyggelse og  
behandlingsmuligheder. Det sker bl.a. 
via kurser og psykiatri-uger, kvartals-
bladet Psykiatri-Information og bøger 
fra fondens forlag, undervisning på  
landets skoler, samtaleforløb og børne-
grupper samt net- og telefonrådgivning.

BLIV MEDLEM
Psykiske sygdomme er stadig omgær-
det af myter, uvidenhed og tabu. Det 
skal vi ændre. Vi kan alle gøre en hel del 
for at forebygge de psykiske sygdom-
me. Og vi kan gøre livet lidt lettere for 
de mennesker, som er ramt. Det kræver 
viden, åbenhed og handling. Derfor har 
vi brug for opbakning. Bliv støttemed-
lem af PsykiatriFonden på 
www.psykiatrifonden.dk eller på 
tlf. 3929 3909.

Følg os på Facebook.

PSYKIATRIFONDENS 
TELEFONRÅDGIVNING
Information og hjælp – personligt og 
anonymt. Mandag til fredag kl. 11-23. 
Lørdag, søndag og helligdage kl. 11-19. 
Tlf. 3925 2525.

Forsiden: Opstilling med hvid kande (1932-33)

© Vilhelm Lundstrøm/Billedkunst.dk

BOGENS FORFATTERE
Bogens hovedforfattere er klinisk diætist Lene 
Kiib Hecht og psykolog Birgitte Hartvig Schous-
boe. Herudover er der bidrag fra en lang række 
behandlere, der arbejder professionelt med 
spiseforstyrrelser.

ANDRE BØGER FRA 
PSYKIATRIFONDENS FORLAG
Bipolar lidelse, Licht m.fl., 2012
Jes – 8 samtaler med Jes Gerlach om 
psykiatrien i Danmark, Kjølbye, 2012
Skizofreni, Gerlach, 2011
Etik og værdier i psykiatrien, Lindhardt, 2011
Værdier i praksis, PsykiatriFonden, 2011
Lev med dine følelser, Aaen, 2011
Dømt på forhånd, Vendsborg m.fl. (red.), 2011
Frem i lyset, Geisler, 2011
Mindfulness, Fjorback, 2011
Depression – og hvad du selv kan gøre, 
Gerlach, 2010
De psykiatriske diagnoser, Bertelsen, Munk-
Jørgensen og Bech, 2010
Psykofarmaka, Gerlach og Vestergaard, 2010
Bedre selvtillid, Oestrich, 2009
Psykose hos unge, Nordentoft, 2009
Angsten i kunsten, Nejst Jensen, 2008
Angstbogen, Gerlach (red.), 2008
Pårørende, Gerlach (red.), 2008
Personlighedsforstyrrelser, Simonsen (red.), 
2008
Angst, Gerlach og Hougaard, 2007
Hemmeligheden. Erindringer fra et rigt liv med 
depression, Baunsbak-Jensen, 2007
ADHD, Gerlach (red.), 2007
Depression, Gerlach (red.), 2006
Motion og psyke, Gerlach (red.), 2005
Livskraft, Oestrich og Sumbundu, 2004
Søvn, Gerlach, 2003

Se alle titler på www.psykiatrifonden.dk

BESTILLING
Bøgerne kan købes i webbutikken på 
www.psykiatrifonden.dk eller bestilles 
på tlf. 3929 3909. Overskuddet går til 
PsykiatriFondens arbejde. Bøgerne kan 
også købes i boghandelen.

 Spiseforstyrrelser inddeles typisk i tre hoveddiag-
noser: anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning 
(BED). Langt de fleste spiseforstyrrelser opfylder 
dog ikke helt kriterierne for en bestemt diagnose, 
men må kategoriseres som en atypisk spisefor-
styrrelse.

Denne bog fokuserer derfor primært på sympto-
merne – der findes i næsten lige så mange kombi-
nationer, som der er mennesker med spiseforstyr-
relser – og på behandlingen af dem.

Spiseforstyrrelser behandles primært med psyko-
terapi, men også med fysioterapi, kropsterapi og 
diætistbehandling. For at komme ud af en spise-
forstyrrelse er det også vigtigt at have fokus på 
vægt, mad og spisning. 

Bogen beskriver forskellige former for behandling, 
både under indlæggelse og ambulant, til forskelli-
ge målgrupper, både børn, unge og voksne, gravi-
de og personer med autismespektrumforstyrrel-
ser.
Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til de 
mennesker, der selv lever med en spiseforstyrrel-
se, og til deres pårørende.

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 birgitte diemer Sørensen

JEG SKAl GØRE dET: EVA OG CARl HAR TVANGSTANKER OG – HANdlINGER 
Af Fleischer, Anne Vibeke - dansk Psykologisk Forlag, 2012. – 56 sider. 

Carl er fem år og går i børnehave. Han har mange gode venner. Nogle gange driller Carls tanker ham, så han bliver 
nødt til at gøre ting, som han godt ved er lidt dumme.
Eva er otte år og går i 2. klasse. Eva gør tit de samme ting mange gange og hun bliver så flov, når andre opdager 
det. Det værste er, hvis der er nogen, der siger, at hun er lidt mærkelig. Helst vil hun være ligesom alle andre børn.

Carl og Eva er gennemgående figurer i bogens fiktive historier, der alle kan bruges som udgangspunkt for samtaler 
med børn om tvangstanker og –handlinger hos barnet selv eller andre børn. De enkelte historier kan stå alene, så 
det er muligt at vælge relevante tekster ud. Hver tekst suppleres med spørgsmål, der giver stof til snak om emnet. 

Bogen er bygget op med et forord, der beskriver formålet med bogen og et grundigt efterord, der skal hjælpe den 
voksne til bedre at reflektere, forstå og handle i forhold til barnets tvangstanker. Det er meningen, at de to voksenafsnit læses, inden barnet inddrages.

Claes Movin har lavet illustrationerne til fortællingerne. Illustrationerne er glade og varme og rummer samme forståelse for de tvangsprægede børn, som 
selve teksten gør. Bogen henvender sig primært til børn mellem 4 – 8 år og deres voksne.

Forfatter og illustrator har lavet endnu en titel om emnet: Tanker der tvinger: Kasper og Lærke har tvangstanker og –handlinger. Her er målgruppen børn i 
alderen 9 – 13 år og deres voksne.

bogen kan købes via Psykinfo midt (7847 0450 eller psykinfo@ps.rm.dk) - eller lånes på nærmeste folkebibliotek.
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SPISEFORSTyRRElSER : SymPTOmER, åRSAGER OG bEHANdlING
Af redaktør: lene Kiib Hecht ; redaktør: birgitte Hartvig Schousboe. – Psykiatrifonden, 2012. – 144 sider.
 
”Størsteparten af mennesker med en spiseforstyrrelse ligner ikke koncentrationslejr-fanger, de fleste lever på mange 
måder et almindeligt liv med studie, arbejde, familieliv m.m.” Med baggrund i dette udsagn belyses aspekter, som 
ikke tidligere har fået så meget opmærksomhed, for eksempel betydningen af det samfund vi lever i, hvor der hele 
tiden er skiftende tendenser inden for sundhed og livsstil. Diætistens rolle i behandlingen og de ernæringsmæssige 
aspekter får plads i bogen. Kropsterapi og fysioterapeutens rolle i behandlingen har fået sit eget kapitel. Bogens 
sidste to kapitler omhandler de pårørende. Først vigtigheden af at inddrage de pårørende i behandlingen og at se dem 
som en ressource. De er det netværk, som patienten skal trække på efter endt behandling. Og til sidst et kapitel med 
gode råd og betragtninger direkte henvendt til pårørende.

Bogen har en bred målgruppe: fagfolk i psykiatrien, personer med en spiseforstyrrelse og deres pårørende. I et 
forholdsvist let tilgængeligt sprog kommer bogen rundt om rigtig mange vinkler, der knytter sig emnet. 

Informationsniveauet i bogen er højt, og en overskuelig indholdsfortegnelse gør bogen let at bruge. De enkelte afsnit er skrevet af fagpersoner, som man 
fornemmer er dedikerede til opgaven. Faktabokse, skemaer og illustrationer bryder teksten og gør den lettere tilgængelig og behagelig at læse.

bogen kan købes via PsykInfo midt (7847 0450 eller psykinfo@ps.rm.dk) - eller lånes på nærmeste folkebibliotek.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Gregers Kirdorf¨

Mette Skov Stoffer. 
Relation mellem krop og sind

Op mod 50 procent af de indlagte patienter på somatiske afdelinger ople-
ver psykiske lidelser som depression, angstlidelser og psykoser. Dette har 
blandt andet betydning for patientens egenomsorg, complience og livskvali-

tet, hvilket dermed også berører de pårørende i høj grad. 

- Jeg skal medvirke til tidligere psykiatrisk udredning og behandling af patienter, der  
er indlagt på somatiske afdelinger, fortæller Mette Skov Stoffer, som arbejder som  
liaisonprojektsygeplejerske i Regionspsykiatrien Horsens.

Liaison betyder ’forbindelse’ på fransk, og i navnet liaisonpsykiatri refereres til rela-
tionen mellem krop og sind. Inden for specialet beskæftiger man sig blandt andet 
med diagnosticering og behandling af psykiske sygdomme hos patienter, der også 
har somatiske sygdomme. 

Liaisonprojektet er et pilotprojekt under Regionspsykiatrien Horsens, der løber fra 
december 2011 til maj 2013. I projektet indgår en psykiatrisk sygeplejerske på en  
somatisk afdeling og en medicinsk sygeplejerske på en psykiatrisk afdeling. 

- Jeg er sygeplejerske fra psykiatrien og har haft min daglige gang på medicinsk  
afdeling P7 siden februar 2012. Jeg stifter bekendtskab med patienter, der kan have 
psykiatriske problemstillinger samtidig med somatisk sygdom. 

Liaisonsygeplejersken tilbyder samtaler med patienterne og afdækker, om der er 
tale om en psykiatrisk sygdom, der kræver videre tilsyn ved psykiater, medicinju-
stering eller opfølgning i andet regi. Derudover tilbyder hun sygeplejesamtaler med 
patienterne, som rummer psykoedukation og hjælp til mestring af patienternes 
komplekse somatiske og psykiske situation. 

Udover undervisning af patienterne står Mette Skov Stoffer for en del sparring med 
plejepersonalet om mere generelle emner, som for eksempel kommunikation  
med patienter og pårørende og supervisionssituationer med plejepersonalet.

- Jeg bliver også brugt som underviser i psykiatriske emner, især depression, angst 
og delirpleje på P7 og i det ambulante lungeskoletilbud, forklarer liaisonprojektsy-
geplejersken.

- Mine foreløbige erfaringer tyder på, at patienter med psykiske problemstillinger som 
depression eller angst bliver opsporet tidligere, fordi personalet er opmærksomme 
på deres patienters psykiske tilstand. Samtidig har vi lavet en smidig procedure for, 
hvordan jeg tilkaldes og går tilsyn på P7. Endvidere har jeg mistanke om, at min tilste-
deværelse på afdelingen og undervisning til personalet om psykiske sygdomme har 
betydning for, at vi opsporer flere med eksempelvis depression. Men den nøjagtige 
opgørelse over typen af tilsyn må vente til den endelige evaluering efter årsskiftet, 
fortæller Mette Skov Stoffer. 


