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FORSIDEN: 
Den gode psykiatriske afdeling i Horsens har haft stor succes med blandt 
andet indsatsområdet fysisk aktivitet, som har været et godt supplement 
til den øvrige behandling af de psykiatriske patienter på afdelingen.
Her ses fysioterapeut Sofie Irene Lystbæk Jørgensen i aktion med den 
populære ball-stick behandling.
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Som et led i forberedelserne til den 
eksterne survey, har alle psykiatriens 
afdelinger i Region Midtjylland hen 

over efteråret gennemført interne surveys 
på tværs af afdelingerne. I Regionspsykia-
trien Randers har man imidlertid valgt at 
sætte ekstra ressourcer af til kvalitetsar-
bejdet, og man har derfor indført en ekstra 
survey – en lokal intern survey. Igennem 
den lokale interne survey, hvor 1/5 af alle 
medarbejderne i Randers har været involve-

ret, har man fået sat fokus på kvalitetsar-
bejdet til glæde for medarbejdere og ledere. 

Udlugning i uhensigtsmæssige 
arbejdsgange 
- Vi synes, kvalitetsarbejdet er utroligt 
vigtigt, og derfor vil vi gerne involvere så 
mange medarbejdere som muligt. Ved at 
lave en lokal intern survey her på stedet, 
hvor medarbejderne blev delt ind i små 
survey-teams og tog på survey-besøg hos 

Regionspsykiatrien Randers sætter 

Af: Signe Budde Opstrup

Foto: Bo Amstrup ¨
kvalitetsarbejdet på dagsordenen 

I Regionspsykiatrien Randers fik man kig-
get arbejdsgangene godt efter i sømmene, 
da man afholdt lokale interne surveys. På 
billedet ses kvalitets- og udviklingssyge-
plejerske Katrine Jespersen (tv.) og ledende 
overlæge Runa Sturlason. 

Fra den 7. til den 11. april skal psykiatrien i Region Midtjylland akkrediteres i forhold til Den Danske 
Kvalitetsmodel. Her vil eksterne surveyorer undersøge om psykiatriens arbejde med kvalitetsudvikling og 
kvalitetssikring lever op til det nationale niveau.  
Forude ligger derfor et stort arbejde for hver enkelt afdeling og hver enkelt medarbejder med at blive  
klar til at blive kigget over skulderen
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hinanden, har vi både fået et øget kendskab 
til hinandens arbejdsbetingelser, skabt 
sammenhold på tværs af afsnittene og fået 
sat kvalitetsarbejdet på dagsordenen. Des-
uden har vi fået afmystificeret den eksterne 
survey i april – vi er simpelthen blevet mere 
sikre på os selv. Men vigtigst af alt, så er 
vi blevet meget klogere på, hvilke arbejds-
gange der kan skabe uhensigtsmæssighe-
der og har ændret disse. På den måde kan 
man sige, at resultaterne af vores lokale 
interne survey har hjulpet os til at se, hvor 
og hvordan vi bedst muligt kan forberede 
os til det eksterne survey, fortæller ledende 
overlæge på Regionspsykiatrien i Randers, 
Runa Sturlason. 

Runa Sturlason fortæller, at et af de ste-
der, hvor arbejdsgangen ikke var helt klar, 
var i forbindelse med ikke-akutte prøvesvar.

- Her var der ikke fuldstændig klarhed 
over, hvornår de skulle godkendes. Derud-
over har der også været en usikkerhed om, 
hvem der skal godkende de blodprøvesvar, 
som er taget hos de praktiserende læger. En 
tredje ting, som vi har arbejdet en del med 
her hos os, er hvordan man udfylder epikri-
ser bedst muligt, siger Runa Sturlason. 

Kvalitet skal være en del af hverdagen
Kvalitets- og udviklingssygeplejerske på 
klinikgangen i Regionspsykiatrien i Ran-
ders, Katrine Jespersen, var både med til 
at undersøge, hvordan hendes kollegaer 

rundt omkring i Regionspsykiatrien Randers 
arbejder med kvalitet i deres hverdag, og 
hun fik også selv besøg. 

- Overraskende nok så var jeg mere ner-
vøs, da jeg skulle ud og besøge de andre 
afsnit, end da jeg selv fik besøg. Jeg synes 
faktisk, at det var lidt grænseoverskridende, 
at skulle ud og ”kigge sine kollegaer over 
skulderen”, siger Katrine Jespersen, som 
til gengæld ikke synes, det var slemt at få 
besøg.

- Det var lidt eksamensagtigt, men 
samtidig utroligt lærerigt at skulle forklare 
andre, hvorfor vi gør tingene, som vi gør. 
De stillede mange gode spørgsmål, som 
satte nogle tanker i gang, fortæller Katrine, 
som synes, at de lokale interne surveys har 
været meget lærerige, og at medarbejderne 
generelt har taget godt i mod dem.

- Igennem vores lokale interne surveys, 
har vi fået en skærpet opmærksomhed på 
kvalitetsarbejdet her i Randers. Det er mit 
indtryk, at medarbejderne har fået en større 
forståelse for, at kvalitetsarbejdet er noget, 
som vi alle sammen er en del af – ikke kun 
i forbindelse med de interne surveys og det 
eksterne survey i april, men i høj grad også i 
vores hverdag, fortæller Katrine Jespersen. 

Ansatte i Psykiatri og Social kan på PS fælles-
siderne på intranettet under kvalitet finde flere 
informationer om Den Danske Kvalitetsmodel.

Som optakt til besøget af surveyorerne i april 2014, har afdelingerne i psykiatrien hen 
over efteråret afholdt interne surveys. Der er valgt 4 temaer til de interne surveys.

1.  Medicinerings-survey – et team fra kvalitetsafdelingen i administrationen besøger de 
kliniske afdelinger i psykiatrien

2.  ECT-survey – afdelingerne besøger hinanden. Den enkelte afdeling gennemfører selv 
surveyet

3.  Interne surveys på tværs af afdelingerne – fokus på somatisk udredning, 
medicingennemgang og hjertestopbehandling. Gennemføres i de kliniske afdelinger. 
Afdelingerne besøger hinanden

4.  Ledelses-survey - afdelingsledelserne får besøg af medarbejdere fra 
Kvalitetsafdelingen i administrationen og en repræsentant fra psykiatri- og 
socialledelsen. Formålet er at støtte afdelingsledelserne i at få overblik over 
afdelingernes status forud for den eksterne survey

FAKTA OM INTERN SURVEy

¨

I 2011 blev psykiatrien i Region 
Midtjylland akkrediteret i forhold til 
DDKM, dvs. at psykiatriens arbejde med 
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring 
levede op til det nationale niveau. Dette 
blev vurderet, da en række surveyorer 
over en uge besøgte psykiatriens 
afdelinger. Her gennemgik de retnings-
linjer og politikker, observerede 
arbejdsgange og interviewede personale 
og patienter. 

DDKM vers. 2 - 2014
I uge 15, 2014, får psykiatrien i Region 
Midtjylland besøg igen. Proceduren er den 
samme som sidste gang, mens indholdet 
i denne version 2 er en smule anderledes. 

DDKM version 2 er en mere enkel og 
skarp udgave. Flere standarder er 
fusioneret, og der er kommet nye til, 
indikatorerne er mere skarpt formuleret. 
Der er meget fokus på patienternes og 
de pårørendes involvering. Der er mindre 
vægt på dokumenter og mere fokus på, 
hvordan man rent faktisk arbejder med 
kvalitet.

FAKTA OM EKSTERN SURVEy

¨
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E
rfaring nævnes ofte som det kit, der binder en organisa-

tion som Psykiatri og Social sammen.

Når vi bruger hinandens erfaringer, skaber vi udvik-

ling både for os selv og for arbejdspladsen. Af flere årsager. 

En af dem handler om at skabe trivsel på arbejdspladsen og 

fastholde dygtige medarbejdere. Når en ung kollega møder på 

en ny arbejdsplads, så kommer hun ofte med et brændende 

behov for at suge viden til sig. Hvis denne ild bliver slukket af 

en smækket dør hos de erfarne kolleger, så er der vel ingen, 

der kan fortænke hende i at søge job et andet sted.

Forholdet mellem den erfarne og den uerfarne kollega 

beskrives ofte asymmetrisk: Den uerfarne suger læring til 

sig, mens den erfarne stiller sig til rådighed uden at få noget 

igen. Sådan behøver det ikke at være. Den uerfarne har ligeså 

meget at give den erfarne som omvendt. Den uerfarne beher-

sker en vigtig kilde til ny viden – nemlig nysgerrigheden og 

evnen til at udfordre vanetænkningen. Erfaring ruster, hvis den 

ikke udfordres eller udbygges. Hvis vi vil udvikle vores arbejds-

pladser, er det derfor vigtigt, at viden flyder begge veje.

Også imellem afdelinger og sektorer skal vi huske at bruge 

hinandens erfaringer. Den erfaring som naboafdelingen har 

bygget op gennem flere år, er måske den erfaring, vi står og 

mangler. Og hvem ved? Måske har vi gjort os nogle erfaringer, 

som naboafdelingen kan have brug for.

Det tankevækkende ved erfaringen er, at vi er bedst til 

at udnytte den, når vi selv har været med til at udvikle den. 

Langt vanskeligere er det at tage imod andres erfaring med 

åbent sind.

Men erfaring er vigtig, når vi skal forandre. Det er vigtigt, 

at vi tager afsæt i opsamlet viden om, hvad der virker og hvad 

der ikke virker. Men lige så vigtigt er det, at vi tør udfordre 

det kendte og det gennemprøvede. Det er her, vi har brug for 

at lade os inspirere af den uerfarne kollegas nysgerrighed og 

åbenhed over for nye erfaringer. 

Derfor skal vi huske at bruge hinandens erfaringer. 

Leder     

hinandens erfaringer
Vi skal huske at bruge  

Per Jørgensen, 
lægefaglig direktør

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2013
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Når forandringer 

fungerer

     TeMa: Når
forandringer fungerer

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2013

Mennesker opfatter ofte forandringer som noget negativt. Men 
sådan behøver det ikke at være. En forsker i virksomhedskommuni-
kation og ledelse fortæller om, hvorfor vi har det svært med foran-
dringer, medmindre vi selv har fået idéen til forandringen.

Rundt omkring i hele Psykiatri og Social sker der løbende forandrin-
ger - nogle små, andre store.

Læs blandt andet om, hvordan Den gode psykiatriske afdeling i 
Horsens har fået succes med fysisk træning til patienterne. En ind-
sats der i første omgang krævede ekstra ressourcer fra personalet, 
men i sidste ende er givet godt ud for både personale og patienter.

Læs også om hvordan innovation bliver en del af hverdagen på 
Afdeling for Psykoser i Risskov.

Du kan også læse om, hvordan døgninstitutionen Holmstrupgård 
udvidede sit tilbud til gavn for brugerne af tilbuddet ved at oprette 
Daghuset Enggården, hvor de unge kan bo hjemme, i plejefamilie 
eller i egen bolig, mens de er i behandling.

På Tangkær Centret fortæller de om erfaringerne med i højere grad 
at benytte sig af frivillige, til stor gavn for beboerne på tilbuddet.

PS Bladet sætter i dette nummer fokus på, når forandringer fungerer.

Illustration: Claus Riis
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Vi opfatter ofte forandringer som 
noget negativt. Vi har svært ved det, 
når tingene ikke er som de plejer at 

være! Og SKAL vi lave om, så vil vi helst bru-
ge vores egne idéer. Men hvorfor har vi så 
svært ved at bruge den dybe tallerken, som 
en anden har opfundet for os? Det giver Mie 
Femø Nielsen, professor i kommunikation 
på Københavns Universitet, et bud på. Mie 
Femø Nielsen forsker i virksomhedskommu-
nikation og ledelse.

Hvorfor har vi det så svært  
med forandringer?
- Jeg tror, det er fordi vi bruger forandrin-
ger som et negativt begreb. Mange af de 
forandringer, vi har det let med, kalder vi 
noget andet. Hvis vi flytter om hjemme i 
stuen eller beskærer planterne ude i haven 
vil vi nok nærmere kalde det forbedringer. 
Men når vi hører ordet ’forandring’ sætter 
vi os lidt længere ud på kanten af stolen, 
for det lugter lidt af noget, som andre har 
fundet på.

Hvorfor har vi svært ved at bruge 
andres gode idéer, men vil hellere 
opfinde vores egne? 
- Vores egne idéer er altid gode. For 
vores egne idéer er født som forbedrin-
ger. Vi bestemmer selv, hvornår vi får 
dem og hvornår vi fører dem ud i livet. 
Vores egne idéer er fleksible. Andres 
idéer er måske også gode, men de kom-
mer ofte til os på ubelejlige tidspunkter, 
hvor vi ikke har overskud til dem – og 
derfor ser vi dem ikke nødvendigvis som 
en forbedring.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Reimar Juul¨

Man skal ikke lave om 
- bare for at lave om

Betyder forandringer  
ikke bare mere arbejde?
- Forandringer opleves ofte som en ekstra 
arbejdsbyrde. En forandring i organisatio-
nen kræver ofte, at vi laver om på nogle 
vaner og rutiner – at vi yder en ekstra ind-
sats – inden vi kommer hen til et sted, hvor 
vi oplever forandringen som en forbedring 
i forhold til det, vi havde før. Får organisa-
tionen for eksempel et nyt it-system, skal 
vi bruge tid på at sætte os ind i det. De 
første mange gange vi bruger det, bruger 
vi længere tid på det, end vi brugte på det 
gamle system, og indtil vi når til det punkt, 
at forandringen er en forbedring, synes vi, 
det er lidt trættende. 

Man skal vel ikke lave om,  
bare for at lave om?
- Der er mange ting, man skal være 
opmærksom på, når man ønsker at lave 
en forandring i en organisation – en foran-
dring, der fryder. Først og fremmest skal 
lederen af forandringen spørge sig selv 
”hvorfor skal man ændre på det eksisteren-
de?” Hvis man ikke har et godt svar, så skal 
man måske helt lade være med at ændre 
noget. Kan man formulere det gode ’fordi,’ 
så er det allerbedst – og så er chancen for 
opbakning til beslutningen også større, end 
hvis man bare trækker en forandring ned 
over hovedet på medarbejderne. Måske lig-
ger svaret i økonomien? Hvis vi laver denne 
forandring, så har vi måske råd til at ansæt-
te ekstra hjælp til afdelingen. Eller hvis det 
er sparetider, så slipper vi måske for at fyre 
nogen, hvis bare vi kan gøre tingene på en 
lidt anden måde, end vi plejer.

Er der andre ting, man skal være 
særligt opmærksom på, når man vil 
implementere forandringer i en  
organisation?
- Ud over et godt ’fordi’ er det vigtigt, at der 
bliver sat tid af til forandringen. Forandringen 
skal forklares og implementeres, og hvis ikke 
der er sat tid af til det, bliver forandringen 
bare oplevet som en ekstra byrde, man læg-
ger på medarbejdernes skuldre. Man skal 
sætte tid af til forandringen, og der skal være 
respekt om det - og efter noget tid skal man 
kunne se et resultat, for at det giver mening.

For at en forandring bliver oplevet som 
en succes, skal der være en god begrun-
delse for forandringen, og ledelsen skal selv 
kunne se formålet med den. 

Man skal desuden økonomisere med 
de store forandringer. Hvis man hele tiden 
indfører nye systemer og arbejdsgange, er 
det opskriften på at stresse sit personale 
og jage dem væk. 

Men set over et langt perspektiv skal 
forandringer gerne være forbedringer. Hvis 
vi ikke løbende forandrer og forbedrer vores 
organisation, så står vi stille. Og når vi står 
stille, udnytter vi ikke de muligheder, der er 
for at forbedre os og vores organisation.

Kigger man tilbage i tiden, så er der 
sket mange forandringer, som man nødig 
ville være foruden. Man kan for eksempel 
spørge sig selv, om man ville undvære sin 
smartphone eller om man savner tiden før 
netbank? Kigger man 50 år tilbage, er det 
enorme forandringer, vi har været udsat 
for som samfund. Der sker løbende små og 
store forandringer, og de har alle været med 
til at gøre os til dem, vi er i dag.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2013

     TeMa: Når
forandringer fungerer
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Mie Femø Nielsen, professor i kommunikation på 
Københavns Universitet, giver sit bud på, hvorfor 
mennesker ofte har det svært med forandringer. 
Hun understreger vigtigheden af ind imellem at 
kaste sig ud i forandringer, men advarer også mod 
at forandre bare for at forandre.
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Gennem sin ansættelse som fysioterapeut på Den gode psykiatriske afdeling i Horsens, fik Sofie 
Irene Lystbæk Jørgensen indført fysiske aktiviteter for patienterne. Et tiltag, som både er blevet 
positivt modtaget blandt patienter og personale på afsnittene i Horsens.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2013

     TeMa: Når
forandringer fungerer
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Projektet med Den gode psykiatriske 
afdeling har kørt i Regionspsykia-
trien Horsens over de seneste tre 

år. Et af de indsatsområder, der har været 
stor succes med i projektet, er indsatsom-
rådet fysisk aktivitet.

Sofie Irene Lystbæk Jørgensen har været 
tilknyttet Den gode psykiatriske afdeling 
som fysioterapeut for projektet omkring 
implementering af fysisk aktivitet på sen-
geafsnittene.

Sofie Irene Lystbæk Jørgensen indførte 
cirkeltræning to gange om ugen, hvor både 
patienter og medarbejdere på afsnittene 
deltog. Hun oplevede en positiv virkning for 
patienterne, samtidig med at den onde cir-
kel blev nedbrudt.

- Patienterne har givet udtryk for, at det 
er dejligt at lave noget med personalet, som 
ikke er at snakke om sygdom. Ved at lave en 
aktivitet sammen, får patienter og perso-
nale bedre relationer og kan grine sammen, 
forklarer Sofie Irene Lystbæk Jørgensen.

Et andet meget populært tiltag er 
behandling med de såkaldte ball-sticks. 15 
minutters behandling med den knoppede 
bold kan næsten udøve mirakler for nogle 
psykiatriske patienter.

- Mange psykiatriske patienter har svært 
ved at mærke deres egen krop. Ved at give 
denne behandling øger vi kropsbevidsthe-
den, og de fleste patienter har det godt i 
timerne efter behandlingen. Vi har oplevet 
en yderst positiv effekt. Flere patienter har 
fået overskud til for eksempel at ringe til 
familie, og flere stoppede med deres selv-
skadende adfærd i tiden efter behandlingen. 
siger Sofie Irene Lystbæk Jørgensen.

Personalets engagement er vigtigt
Fysioterapeutens tid på afsnittene i Regi-
onspsykiatrien Horsens var som en del af 

Den gode psykiatriske afdeling en midlerti-
dig ordning, og Sofie Irene Lystbæk Jørgen-
sen forlod Den gode psykiatriske afdeling 
den 1. oktober.

Inden projektets afslutning har hun 
undervist sundhedspersonalet på afsnit-
tene i Regionspsykiatrien Horsens og givet 
dem kompetencer i fysisk kropsbevidsthed. 
Personalet på afdelingen kan derfor selv 
udføre ball-sticks behandlingen på patien-
terne, når de har motorisk uro, er angste 
eller anspændte.

- Det er vigtigt med lokale ildsjæle på 
afsnittene, som vil fortsætte med tilta-
gene. De kan se behandlingen virker, og 
de brænder for det – og det er med til at 
bringe fokus på og udvide kendskabet til 
behandlingen, forklarer Sofie Irene Lystbæk 
Jørgensen og understreger i det hele taget 
vigtigheden af at have personalet med, når 
tiltag skal introduceres.

- Personalets motivation er vigtig for at 
kunne få lov til at prøve ting af. Hverdagen 
er travl, og det er svært at afsætte tid til 
at prøve noget nyt. Derfor skal det være en 
prioritering, og man skal ret hurtigt kunne 
vende det om og bevise, at patienterne har 
gavn af det og får det markant bedre af 
behandlingen, siger fysioterapeuten.

- Der kan være mange overvejelser om, 
hvilke elementer der skal indgå i patientens 
behandlingsplan for at opnå en bedring i 
patientens tilstand. Tiltagene med blandt 
andet ball-sticks og cirkeltræning er et 
forsøg på at bidrage med et mere krops-
ligt aspekt som supplement til den øvrige 
behandling, siger Sofie Irene Lystbæk Jør-
gensen.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Niels Åge Skovbo¨
Patienter bryder den onde cirkel med 
fysisk træning Øvelser med ball-sticks og cirkel-

træning i Regionspsykiatrien 
Horsens har haft en positiv effekt 
på patienterne
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Mange mennesker, der har en psykiatrisk diagnose, oplever en forstyrret 
kropsopfattelse. Kroppen er ofte ikke et rart sted at være, og der ’flygtes’ op i hovedet, 
hvor de negative tanker ofte dominerer.

En øget kropsbevidsthed kan give en indre styrke til at mestre sygdommen bedre 
samtidig med, at det kan aflede fokus fra de negative tanker til i stedet at mærke 
kroppen.

Behandlingen genskaber fornemmelsen af kroppens grænser, hvilket giver en følelse af 
helhed i kroppen. Dette kan medvirke til, at patienten føler sig mere tryg i sin egen krop 
og derved mindre angst.

En positiv kropsoplevelse kan være med til at forbedre det ofte negative forhold til 
egen krop og dermed også øge selvværdet.

Den øgede kropsbevidsthed kan give noget af den samme følelse som opnås i 
forbindelse med selvskade, og er derfor med til at mindske risikoen for selvskade.

SÅDAN VIRKER BALL-STICK BEHANDLING

¨
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”Vi skal være innovative, tænke anderledes 
og nyt”, hører man ofte blive sagt. Inno-
vation er da også et af vore tids helt store 
buzzwords. I Region Midtjylland forsøger vi 
at sætte handling bag ordet. For kravet er 
fra koncernledelsens side, at vi i Psykiatri og 
Social inden to år skal have fundet ét eller 
to banebrydende innovationsprojekter, som 
vi tror, kan rykke ved noget i vores måde at 
arbejde på i det daglige. 

Camp hvaffor noget?
For at kunne nå derhen har psykiatri- og 
socialledelsen nedsat et innovationsteam i 
PS Administrationen, der skal sætte skub 
i vores innovationskultur. Dette er blandt 
andet sket ved, at alle afdelingsledelser, 
områdeledere og HMU-medlemmer har 
identificeret de største udfordringer, som 

lingspsykiatrien, og hvorfra idéerne til 
camps i 2014 stammer.   

 Men hvad er en innovationscamp, og 
hvad kan vi som medarbejdere bruge inno-
vationsarbejdet til?

En camp er et ”stop op” én dag, hvor 
der både internt fra vores organisation og 
eksternt kommer medarbejdere og arbejder 
med én fælles problemstilling. Camp’en er 
hermed en del af en eksperimenterende 
innovationsproces. I løbet af dagen arbej-
der deltagerne med, hvordan man på nye 
måder vil kunne løse problemstillingen. På 
dagen er der deltagere med, der kan træffe 
beslutning om, hvad der skal ske efter 
camp’en. 

Tid til at tænke nyt
På den første camp omkring overbelægning 
i Risskov var medarbejdere fra Afdeling Q, 
P og M på AUH, Risskov samlet med nogle 
få medarbejdere fra flere andre regions-
psykiatrier, som fungerede som ”kritiske 
venner”, der kunne komme med inputs ude-
fra. Med på camp’en var også brugerlærere 
(tidligere patienter), der kunne bidrage med 
patientens perspektiv på dagen. Alle arbej-
dede i forskellige grupper på dagen med, 
hvordan man kunne tænke nyt og ander-
ledes i forhold til at løse udfordringen med 
overbelægning. Overlæge Signe Dolmer på 
Afdeling P3, AUH, Risskov deltog på inno-
vationscamp’en:

- Camp’en var en spændende dag, hvor vi 
fik tid til at være eftertænksomme og finde 
nye svar på spørgsmålet om overbelægning. 
Der var tid og rum til, at vi kunne vende 

de ser dem anno 2013 i vores organisation. 
Det er der nu pt. kommet én innovations-
camp ud af omkring afbud og udeblivelser 
i behandlingspsykiatrien. Til foråret følger 
den første innovationscamp på socialom-
rådet. 

For at skyde innovationsarbejdet i gang 
hurtigt efter sommerferien besluttede psy-
kiatri- og socialledelsen, at de gerne vil have 
en innovationscamp i september, der satte 
fokus på, hvad man kan gøre på Afdeling Q, 
M og P på AUH, Risskov i forhold til over-
belægning, hvis flere senge ikke er svaret. 
Så denne ”Risskov-camp” blev det første 
rigtige startskud til innovationsarbejdet i 
Psykiatri og Social. 

På illustrationen herunder kan du se, 
hvordan processen har været i forhold til 
camp’en om afbud/udeblivelser i behand-

Når det er tilladt 

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Niels Åge Skovbo¨

at vende tingene på hovedet
I Psykiatri og Social er vi i fuld gang med at få opbygget en innovationskultur i vores organisation.  
Nogle af værktøjerne er de såkaldte innovationscamps og prøvehandlinger, som nogle af jer måske har hørt en 
kollega tale om. Læs her om, hvad ”det der innovation i PS” egentlig går ud på, og hvorfor det er smart
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tingene lidt på hovedet og finde frem til 
nogle nye tiltag, som vi gerne ville prøve af, 
om det kunne rykke noget i vores daglige 
arbejde, fortæller Signe Dolmer.

Fra camp til prøvehandling
Udløberen af en innovationscamp er nemlig, 
at man igangsætter såkaldte prøvehandlin-
ger, hvor de nye idéer fra camp’en i mindre 
skala bliver prøvet af i praksis for at se, om 
det er noget, som virker. Og Signe Dolmer 
har sammen med kollegaer på Afdeling 
P været med til at prøve deres tanker fra 
innovationscamp’en af i en prøvehandling, 
der hos dem på Afdeling P tæller tre ”ben”. 

Det første ben handler om, at medar-
bejderne ugentligt via EPJ fra sengeafsnit 
til ambulatorium giver besked om, hvilke 
patienter der er på vej, og hvornår sengeaf-
snittet forventer, at ambulatoriet skal tage 
over. Altså en øget og mere tydelig kom-
munikation mellem sengeafsnit og ambula-
torium omkring koordinering af udskrivelser 
med henblik på hurtig, ambulant opfølg-
ning. Det giver ambulatoriet mulighed for 
i langt større grad at planlægge arbejdet, 
fordi medarbejderne ved, hvornår de kan 
forvente, at patienter skal fra sengeafsnit 
og over i deres regi i ambulatoriet. 

Andet ben handler om, at medarbej-
derne giver besked til ambulatoriet om 
planlagte udskrivelser. På den måde har 
ambulatoriet mulighed for at sende en 
meget dårlig patient fra deres regi ind på et 
sengeafsnit, inden det når at blive så akut, 
at patienten i stedet ville have mødt op på 
AUH, Risskovs akutmodtagelse. 

Det tredje og sidste ben handler om, at 
akutte patienter, der før ville være blevet 
indlagt med det samme, i stedet tilbydes 
en akut ambulatorietid dagen efter med en 
læge. På den måde bliver der sparet en sen-
geplads til en akut indlæggelse.

- Vi ser det som små ringe i vandet hos 
os på Afdeling P, som gerne skulle sprede 
sig til større ringe, der blandt andet kan 
sikre, at vi hjælper til med at aflaste akut-
funktionen i Risskov, fordi vi aflaster med 
at være på forkant, så vi undgår mange 
akutte situationer. Det er smart både for os 

Overlæge Signe Dolmer fik nye idéer på 
innovationscamp’en og har efterfølgende, 

sammen med kollegerne på Afsnit P3, AUH 
Risskov, foretaget prøvehandlinger, der 

skal vise, om idéerne virker i praksis ude på 
afsnittene.
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•  Det er teamets opgave at planlægge og gennemføre innovationscamps i PS. 
•   Du er velkommen til at kontakte innovationsteamet: kvalitetskonsulent Anne 

Kathrine Astorp på 7847 0166 eller chefkonsulent Gitte Skov på 7847 0024.

OM PSyKIATRI OG SOCIALS INNOVATIONSTEAM

¨

fornemmelser holder stik vil resultatet af 
det kvalitative studie vise, fortæller Signe 
Dolmer.   

Innovationen fortsætter
Også Afdeling Q og M har afsluttet deres 
prøvehandlinger efter innovationscamp’en 
i Risskov omkring overbelægning, og de 
skal ligesom prøvehandlingen på Afdeling P, 
evalueres, så de kan finde ud af, om nogle 
af prøvehandlingerne i lille skala kan give 
mening for alle i stor skala. På den måde er 
innovation og det at vende tingene lidt på 
hovedet med til at ændre praksis, så alle 
kommer til at arbejde smartere til gavn for 
både medarbejdere og patienter. 

Til foråret bliver det socialområdets tur 
til at afprøve innovationscamp og prøve-
handlinger som arbejdsværktøjer.   

 

som behandlere, men vi tror og håber også, 
at det for patienterne giver langt bedre for-
løb, forklarer overlæge Signe Dolmer.

Fra lille til stor skala
Prøvehandlingen på Afdeling P bliver pt. 
evalueret med ekstern hjælp. Det sker ved, 
at der via fokusgruppeinterview med med-
arbejdere, patienter og én af de bruger- 
lærere, som var med på innovations-
camp’en, bliver foretaget en kvalitativ 
vurdering af prøvehandlingen. Altså om 
det kan tænkes, at prøvehandlingens tre 
ben kan blive til ny, permanent praksis på 
Afdeling P. 

- Jeg er meget spændt på at høre 
evalueringen af vores prøvehandling, for 
kollegaernes og min egen fornemmelse er 
god. Prøvehandlingen er foregået i meget 
lille skala med fem patienter, men mange 
medarbejdere har været involveret, og 
vores oplevelse er, at vores tanker har vist 
sig at give mening i praksis. Om vores 



14 Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2013

Den selvejende institution Holmstrupgård, som har driftsoverenskomst med Region 
Midtjylland, åbnede i starten af 2013 en ny afdeling, som i højere grad tager hensyn til,  
at ikke alle unge i målgruppen for døgntilbuddet har bedst af døgnanbringelse

døgninstitution  
til dagtilbud

Springet fra 

Foran den ene længe af en gård i Højbjerg afslører et lille skilt, 
at vi er ved Daghuset Enggården. Daghuset Enggården er en 
afdeling under Holmstrupgård, som er en døgninstitution for 

unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder samt unge 
voksne i alderen 18-30 år med spiseforstyrrelser. Daghuset Enggår-

den, som blev etableret i februar 2013, adskiller sig fra Holmstrup-
gård ved at være et ambulant tilbud, som de unge benytter sig af i 
dagtimerne.

Når man træder ind i Daghuset Enggården, flytter fokus sig hur-
tigt til en enorm tavle. Tavlen giver de unge overblik over deres dag 
– hvornår de skal i skole, hvilke aktiviteter der er for dem i løbet af 
dagen og ikke mindst hvem fra personalegruppen, der er til stede.

- Vi er her sammen med de unge i et stort åbent kontor. De unge 
har hvert sit aflåste skab, så de har en form for privatliv. Men ellers 
er vores job at hjælpe de unge med at opretholde struktur i deres 
hverdag og hjælpe dem til at klare nogle af de ting, de har svært ved, 
forklarer Ivan Sloth, som er afdelingsleder i Daghuset Enggården.

Ivan Sloth har i mange år arbejdet på Holmstrupgård, og han har 
længe tænkt over, hvordan man kunne videreudvikle tilbuddet, så 
det kunne tilgodese de anbragte unge bedst muligt.

- Vi oplevede, at en døgnanbringelse kunne være svær for både 
børn og forældre. Og det var svært at acceptere, at en døgnanbrin-
gelse var den eneste vej frem. Så vi begyndte at spekulere i, om 
nogle af de unge i stedet kunne bo hjemme, og så kunne vi give 

Daghuset Enggården er oprettet i et samarbejde mellem 
Ungdomscentret, Aarhus Kommune og Holmstrupgård, der har 
driftsoverenskomst med Region Midtjylland. I det daglige er der 
et tæt samarbejde med skolen ’Holme Nygård’, hvor de unge kan 
være i skole op til 10 timer om ugen.

Forløbet i Daghuset Enggården er baseret på et samarbejde 
med Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 
Metodecentret i Aarhus og der er tilknyttet forskning og 
effektmåling. 

OM ENGGÅRDEN

¨

     TeMa: Når
forandringer fungerer
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Bo Amstrup¨

dem et tilbud, hvor de kunne komme i dagtimerne, fortæller Ivan 
Sloth om de første tanker, der endte ud som Daghuset Enggården.

15 måneders afklaring
10 unge 15-18 årige er tilknyttet Daghuset Enggården, og over et 
forløb på 15 måneder hjælper personalet den enkelte unge med at 
finde ud af, hvad han eller hun kan klare selv, og hvad den unges 
fremtidsudsigter er efter opholdet på Enggården.

Daghuset Enggården beskæftiger 4½ medarbejdere. Gruppen er 
tværfagligt sammensat af psykolog, sosu-assistent, socialrådgiver 
og pædagoger, alle med psykiatrividen. Ved sygdom og ferie dæk-
ker medarbejderne ind for hinanden.

- For de unge, som kommer her, er struktur meget vigtig. Og det 
er vigtigt, det er de samme mennesker, de møder her hver dag – 
det giver dem en tryghed, som er meget vigtig for deres udvikling, 
og af den grund benytter vi heller ikke vikarer, fortæller Ivan Sloth.

Det er meget forskellige typer af unge, der kommer på Enggår-
den, og det er derfor også forskellige vanskeligheder, de bidrager 
med. En ung kan for eksempel have svært ved at tage bussen ind 

til byen for at gå i butikker for at købe nyt tøj til sig selv. Her kan 
personalet hjælpe med at tage bussen ind til byen sammen med 
den unge. Sammen finder de en tøjbutik, og den unge finder noget 
tøj, han gerne vil købe. Øvelsen for den unge bliver så selv at tage 
bussen ind til byen og købe det tøj, han har udset sig.

- Vi hjælper dem med at finde ud af, hvordan de kan klare sig 
selv, eller kommer med vores faglige mening om, hvad de bør tilby-
des efter opholdet her, forklarer Ivan Sloth.

Da Daghuset Enggården er et dagtilbud, er samarbejdet med de 
unges forældre meget væsentlig for det faglige personale.

- De unge er her syv timer om dagen. Resten af døgnet er de på 
egen hånd eller sammen med deres familie. Derfor er samarbejdet 
med forældrene meget vigtigt for os, siger Ivan Sloth.

Efter en opstartsfase er Daghuset Enggården nået op på de 10 
brugere, som tilbuddet er normeret til. Og snart går Metodecentret 
i gang med en interessent-evaluering, hvor både de unge og perso-
nalet på Enggården bliver interviewet om processen. Evalueringen 
forventes at ligge klar omkring sommeren 2014.

Da afdelingsleder Ivan Sloth fik idéen om et dagtilbud, var det 
blandt andet for at give det bedste tilbud til den enkelte unge – og 

med tanken om, at det bedste for alle unge i målgruppen ikke er at 
blive døgnanbragt på en institution. På Daghuset Enggården kan de 
unge blive boende hjemme ved forældrene og følge behandlingen på 

Enggården i dagtimerne. 

Idéen
Målet er, at den unge selv oplever at få godt nok styr på sit eget 
liv – på en måde som giver mening for den unge selv.

Først og fremmest foregår forløbet som en god og systematisk 
samtale. I samtaler lærer den unge nogle overskuelige, men 
dog stærke redskaber, til at få et godt nok greb om sin egen 
tilværelse.

Indhold
I selve forløbet snakker man om en række bestemte temaer, og 
om hvordan de ser ud i ens egen tilværelse. Der er temaer, der 
drejer sig om, hvordan det står til med ens sociale netværk, og 
hvordan det står til med de rammer og muligheder, man har i 
sin egen tilværelse.

Andre temaer drejer sig om at overveje, om de ting, man 
foretager sig, fungerer godt nok, og om de svarer til de værdier, 
man i grunden selv har.

Et tredje sæt temaer drejer sig om at sætte sig ind i, hvad det 
egentlig er andre mennesker tænker og vil. Men også at blive 
god til at mærke efter, hvad man i grunden selv tænker og 
gerne vil.

Man lærer at stille sig selv nogle gode grundlæggende 
spørgsmål, som hjælper én til at finde sit eget gode ståsted i 
tilværelsen. (Tilværelsespsykologiens kompetenceudredning)

Forløbet i Daghuset Enggården er baseret på et samarbejde 
med Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Metodecentret i 
Aarhus og der er tilknyttet forskning og effektmåling.

15 MÅNEDERS FORLøB I DAGHUSET ENGGÅRDEN

¨
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På Tangkær Centret træder frivillige 
hænder til med ekstra aktiviteter, 
oplevelser og livsglæde for beboerne. 

Frivillige kommer hver uge og spiller brætspil 
med beboerne på det socialpsykiatriske til-
bud, de læser højt for beboerne, synger med 
dem, spiller Wii med dem, bager pandekager, 
reparerer tøj og spiller petanque med dem.

Tangkær Centrets spinninghold bliver 
ledet af frivillige instruktører to af ugens 
fem hverdage. Uden de frivillige kræfter vil-
le beboerne kun blive tilbudt spinningtimer 
de tre gange om ugen, hvor personalet på 
Tangkær Centret passer spinningrummet.

- Behovet for den fysiske træning er der. 
Der har været stor efterspørgsel efter spin-
ningtimerne blandt beboerne, og spinning-
rummet er blevet benyttet flittigt af bebo-
erne siden maj, hvor rummet blev indviet, 
forklarer Charlotte Hedegaard Hold, som er 
ansat som ergoterapeut og aktivitetskoor-
dinator på Tangkær Bomiljø.

Især i HS afdelingen for borgere med 
Huntingtons bliver de frivillige hænder 
benyttet meget. Hver torsdag eftermiddag 
og hver 3. lørdag er der aktiviteter for bebo-
erne, som de frivillige hjælper til med at 
få gennemført. Det kan blandt andet være 
ture ud af huset, som der ellers ikke er res-
sourcer til at gennemføre i en weekend med 
den almindelige personalebemanding.

Størstedelen af det frivillige arbejde på 
Tangkær Centret er koordineret i samar-
bejde med Ældresagen.

Personalet og frivillighed
Det lyder som en leg at indføre frivilligt 
arbejde på et tilbud som Tangkær Centret. 
Men det har det absolut ikke været, under-
streger Charlotte Hedegaard Hold.

- Holdningen til de frivillige var i starten 
noget broget. Mange var af den opfat-
telse, at de frivillige tog nogle af de ’sjove’ 
opgaver fra personalet. Og det kunne da 
også være fantastisk, hvis vi havde tid til 
at sidde og spille brætspil med beboerne i 
et par timer, men sandheden er, at det er 
urealistisk at tro, der er tid til det i det dag-
lige arbejde. Som personale står vi for den 
daglige pleje og behandling af beboerne, 
men de frivillige kan give noget, vi som per-
sonale ikke kan. De får de tætte venskabs- 
eller familierelationer med beboerne, og 
deres omsorg giver ekstra livsglæde blandt 
beboerne, fortæller aktivitetskoordinatoren. 
Det er ikke uden betydning, at beboerne 
ved, at nu kommer der venner og besøger 
mig – helt frivilligt af eget ønske og uden at 
få noget for det.

Hun fortæller, ledelsens opbakning til at 
bringe de frivillige kræfter ind i huset hele 
tiden har været stor, og at personalets hold-

- Vi vil gerne give beboerne maksimal 
livskvalitet, mens de er her, men ressour-
cerne er ikke uudtømmelige. Og det er her, 
de frivillige kræfter kommer ind som en 
gave til beboerne. De frivillige er ren flø-
deskum, men de går ikke ind og erstatter 
personalets opgaver, understreger Charlotte 
Hedegaard Hold og bruger tilbuddet med 
spinninghold som eksempel.

- Med spinning kan vi tilbyde beboerne 
tre hold om ugen, men på grund af de frivil-
lige kræfter kan vi nu udbyde det alle hver-
dage, forklarer hun.

Der bliver udført mange forskellige 
typer frivilligt arbejde på Tangkær Cen-
tret. Ud over de faste aktiviteter kommer 
der hver lørdag en frivillig organist og 
musikpædagog ind på afdelingen og spil-
ler musik for beboerne. En frivillig sidder 
hjemme fra og søger forskellige fonde for 
at skaffe legater til aktiviteter for bebo-
erne. Og nogle unge sosu-studerende har 
givet beboere ekstraordinære oplevelser 
ved at tage dem med til koncerter og med 
ud på en helikoptertur.

- Mange af aktiviteterne bliver planlagt 
ud fra beboernes egne ønsker. Og det kan 
være alt fra et ønske om at grille pølser på 
terrassen, til at tage på fisketur eller tage 
til Bakken Bears for at se basketball, forkla-
rer Charlotte Hedegaard Hold.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Bo Amstrup¨

Tangkær er et socialpsykiatrisk botilbud for  
voksne med to afdelinger:
•   Bomiljø SP, som er for mennesker med 

komplekse og svære psykiske lidelser, ofte 
kombineret med misbrug, udadrettet adfærd  
og eventuelt retslig foranstaltning

•   Bomiljø HS, som er for mennesker med 
Huntingtons Sygdom

Tangkær ligger i udkanten af Ørsted på  
Djursland og er en del af Specialområde 
Socialpsykiatri Voksne

OM TANGKæR

¨

Frivillige kræfter 
er en unik gave

Tangkær Centret i Ørsted har taget de frivillige til sig til stor glæde for beboerne på tilbuddet
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ning med tiden har ændret sig positivt, og 
at langt de fleste i dag kan se alt det gode, 
de frivillige på Tangkær Centret bidrager 
med til beboernes livsglæde.

- Men det er et stort stykke arbejde at 
koordinere alle de frivillige kræfter. Jeg har 
konstant fingeren på pulsen med hensyn til 
de frivillige. Vi har en tavle, hvor jeg hænger 
billeder af de frivillige op, så det er synligt 
for både personale og beboere, hvem der 
kommer forbi dén dag. Og der bliver heller 
ikke lavet aftaler mellem de frivillige og 
beboerne, uden at vi er inde over beslutnin-
gerne. For det er os som fagpersoner der 
står for beboernes pleje og behandling, og 
det er derfor også os i sidste ende, som kan 
vurdere, hvad den enkelte beboer kan klare 
af inputs udefra, siger Charlotte Hedegaard 
Hold.

Hun fortæller, at selv om det har krævet 
et stort stykke arbejde at få et godt net-
værk af frivillige kræfter stablet på benene 
på Tangkær Centret, er det et stykke 
arbejde, der bliver betalt tifoldigt tilbage, 
når man ser på beboernes glæde over de 
ekstra tiltag og aktiviteter, som de frivillige 
ressourcer bidrager til.

- Jeg kan kun på det varmeste anbefale 
andre at prøve det af, siger hun.

Huntingtons Sygdom er en sjælden, arvelig neurodegenerativ sygdom, det vil sige 
sygdom med gradvis tab af nervevæv i hjernen. Sygdommen omfatter motoriske 
forstyrrelser (bevægelse), psykiske forstyrrelser (humør, adfærd og personlighed) og 
kognitive forstyrrelser (her specielt planlægning og overblik).

Det er især de psykiske symptomer, som er belastende for patienten og familien og 
kan være det første tegn på sygdommen i form af ændringer i personligheden. Senere 
kan der udvikles hukommelsesproblemer, nedsat koncentration og initiativløshed, 
tvangstanker og vrangforestillinger, ligesom depressioner er hyppige.

De neurologiske symptomer er i første række de ufrivillige, kastende bevægelser, der 
medfører en usikker gang. Senere kan der komme tale- og synkebesvær. Hos mange 
ses et betydeligt vægttab.

Sygdommen begynder i de fleste tilfælde i 35- til 45-års alderen.

Kilde: Landsforeningen Huntingtons Sygdom

OM HUNTINGTONS SyGDOM

¨

Ane, beboer i Bomiljø SP:
”Jeg bruger spinningrummet en halv time hver eneste dag. Det er dejligt med de frivillige 
instruktører, de opmuntrer mig og gør det muligt at der er spinning med instruktører hver 
dag. Når jeg har cyklet en halv time med fuld gas mærker jeg min krop mere og har ikke så 
stort et behov for at være selvskadende. Det giver mig en bedre søvn og et større overskud.”

Leif, beboer i Bomiljø HS:
”Det er dejligt, når de frivillige kommer. De er gode venner. De giver liv i huset.

BEBOERNE PÅ TANGKæR OM DE FRIVILLIGE MEDARBEJDERE

¨

er en unik gave Ergoterapeut og aktivitetskoordinator på Tangkær Bomiljø, Charlotte Hedegaard Hold, kan 
kun anbefale at give frivillige kræfter en chance. Uden frivillig hjælp på Tangkær Centret ville 
tilbuddets flittigt benyttede spinningrum for eksempel stå uden instruktører næsten halvdelen af 
ugen. Men med hjælp fra de frivillige kan centret tilbyde beboerne spinningtimer alle hverdage.
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Siden efteråret 2010 har projektet Den gode 
psykiatriske afdeling kørt i Horsens. 30. 
november 2013 stoppede den projektgruppe, 
der har været ansat til formålet, og Den gode 
psykiatriske afdeling skal dermed videreføres 
af ledere og medarbejdere i Regionspsykia-
trien Horsens. 

Projektets hovedmål var specialisering, hertil 
kom de tre delmål kompetenceudvikling, 
motion og miljøterapi, samt patientover-
gange og udskrivninger. 

Specialiseringen er nu en realitet, ligesom 
alle medarbejdere har været på kursus i kog-
nitiv adfærdsterapi, der er valgt som primær 
behandlingstilgang. 

En anden succes ses under delmålet motion, 
hvor medarbejderne blandt andet har fået 
undervisning i at behandle med ball-stick – til 
stor gavn for patienterne. 

Gennem projektet har det været en prioritet 
at involvere medarbejderne, og intet ville 
kunne være gennemført uden engagement 
og initiativ fra dygtige medarbejdere. 

Nu er det op til alle medarbejdere i Regions-
psykiatrien Horsens at fastholde udviklingen 
og sikre, at Den gode psykiatriske afdeling 
ikke blot var et projekt, men at det er et pas-
sende tilnavn til afdelingen.

AFSLUTNING 
På PROJEKT  
DeN gODe 
PSyKIaTRISKe 
afDelINg

At skabe forandringer hos mennesker er ligesom at træne dyr i zoologisk have. Det 
gælder om at motivere ved hjælp af gentagelser og belønning. Nogenlunde sådan 
lød det lettere provokerende budskab, da tidligere zoo-direktør i Odense, Henrik 
Lehmann Andersen, holdt oplæg på HMUs arbejdsmiljøtemadag, der i år fandt 
sted i Kongrescentret i Herning.

Bag sammenligningen lå historien om hans 10 år som zoo-direktør, hvor han via 
målrettet arbejde med Odense Zoo’s værdier fik hævet temperaturen på både 
trivsel og engagement blandt havens 70 medarbejdere. En af hemmelighederne 
bag succesen var en tæt inddragelse af medarbejderne. Værdierne blev formuleret 
i havens MED-udvalg og derefter fulgt op af små skæve indslag i dagligdagen. For 
eksempel var en  af værdierne ’respekt’ og den blev udlevet ved, at medarbejderne 
hver især skulle invitere sig selv på besøg hos en kollega inden for den samme 
uge. Den som havde besøgt flest, vandt en præmie.

Sikkerhed som tema
Arbejdsmiljødagen havde i år sikkerhed som det store gennemgående tema. Net-
op dette tema har fyldt særligt meget siden drabet på pædagog Judy Simonsen 
for halvandet år siden.

- Vi vil ikke ha’ en ny ottende februar, erklærede direktør Gert Pilgaard under sin 
velkomst og understregede, at det netop derfor er vigtigt hele tiden at holde 
fokus på sikkerheden.

- Det er ikke farligt at arbejde i Psykiatri og Social, men der er en risiko – og den 
skal vi hele tiden arbejde på at gøre mindre, fastslog han.

Derefter fordelte deltagernes sig ud på otte forskellige workshops. Oplægs-
holderne var en blanding af fagfolk fra driftsenheder i PS og udefrakommende 
videnspersoner fra for eksempel Politiet, Arbejdsmedicinsk Klinik og Østjyllands 
Statsfængsel, der hver især bidrog med praktiske erfaringer fra deres egen hver-
dag. Dermed fik temadagens mere end 200 deltagere et par gode lunser med sig 
hjem til det videre arbejde lokalt.

VIlDe DyR 
Og VæRDIeR    
SATTE FUT I 
ARBEJDSGLÆDEN
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Den 14. og 15. november samlede en national psykiatri-konference om behand-
ling af patienter med selvskadende adfærd 180 deltagere i Aarhus. De kom for 
at blive klogere på en gruppe patienter, som behandlingsmæssigt er en stor 
udfordring for både behandlere og behandlingssystem

Bag konferencen stod Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov og 
Institut for Gruppeanalyse, Aarhus. 

Initiativtager til konferencen var Kristian Valbak, der er psykoterapeutisk over-
læge i Afdeling Q og blandt andet leder af specialtilbuddet KISS, der er målret-
tet selvskadende patienter. 

Han fortæller, at han tog initiativet til konferencen, fordi man i såvel social- 
som behandlingspsykiatrien stadig oftere ser patienter, især unge kvinder, 
som gentagne gange skader sig selv, for eksempel ved at skære i sig selv eller 
ved at tage en overdosis tabletter. Mange af disse patienter er personlig-
hedsforstyrrede og har desuden sideløbende depression, spiseforstyrrelser og 
tanker om selvmord. 

På konferencen gav både danske og udenlandske eksperter et indblik i den 
nyeste viden om disse alvorlige lidelser og præsenterede en vifte af behand-
lingsmetoder. 

Nu er webshoppen Grafisk Service Online (GS Online) 
blevet tilgængelig for medarbejdere i Psykiatri og 
Socials drift. Du finder den via gsonline.rm.dk, og du 
skal logge på med dit RegionsID og den kode, som du 
også bruger, når du skal logge på din computer.

Webshoppen er opdelt mellem skriftlig patientinforma-
tion til børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykia-
trien. Den vil løbende blive opdateret, når nye materialer 
er klar. 

For yderligere spørgsmål kan projektleder og kom-
munikationsmedarbejder Camilla Lykke kontaktes på: 
camilla.nielsen1@ps.rm.dk 

NaTIONal 
KONfeReNce OM 
BEHANDLING AF 
PATIENTER MED 
SELVSKADENDE 
ADFÆRD SAMLEDE 
180 I AARHUS

gS ONlINe  
– HER FINDER DU 
REGIONSDÆKKENDE 
SKRIFTLIG 
PATIENTINFORMATION!

Ann-Britt Wetche kommer fra en stilling som chef for Familier, Børn og 
Unge i Aarhus Kommunes socialforvaltning og bliver som socialdirektør 
medlem af psykiatri- og socialledelsen. Her vil hendes hovedopgave blive at 
sikre regionens brugere gode og højt kvalificerede tilbud og fokusere på de 
særlige vilkår og udfordringer, som området har.

Ann-Britt Wetche tiltræder 1. januar 2014. 

REGION MIDTJyLLAND 
FåR Ny SOcIalDIReKTøR
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aNN-BRITT WeTche eR aNSaT SOM Ny DIReKTøR fOR 
DeT RegIONale SPecIalISeReDe SOcIalOMRåDe. 
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Ikke bare glitret papir og noget, som skal op på hylden og stå i 
et ringbind. Sådan sagde områdeleder Lars Aarup Jensen til sine 
medarbejdere, da han præsenterede Specialområde Autismes nye 
virksomhedsgrundlag, som har været næsten et år undervejs på det 
andet fælles seminar for medarbejderne i Specialområde Autisme 
den 6. november. 

- Mit håb er, at virksomhedsgrundlaget vil være en guide for jer i 
hverdagen, det er jer, der skal få det til at leve, og det er jer, der skal 
være med til at bidrage til, at vi er et professionelt tilbud, sagde 
Lars Aarup Jensen. 

Vi spurgte fire medarbejdere, der deltog i november-seminaret, 
hvad sådan et fælles seminar giver dem som medarbejdere?

Af: Louise Kastrup Scheibel¨
Fælles seminar gav fælles fodslag
I november afholdt Specialområde Autisme det andet fælles seminar i specialområdets første leveår for alle sine 
medarbejdere. Målet? Et fælles fodslag om det nyfusionerede specialområdes virksomhedsgrundlag.

Rikke christensen, pædagog, 
afdeling hans Tausens Vej, Viborg
- Det bliver tydeligt, at vi er én fælles, stor 
organisation, og det er spændende at høre 
om de andre afdelinger. For os handler det 
om, at vi i dag har fået tid til at få det nye 
virksomhedsgrundlag til at hænge sammen 
med vores praksis i det daglige. Det betyder 
meget for os, at vi er blevet spurgt, hvad 
der er vigtigt for os som medarbejdere, og 
at vores ledelse har villet tage dialogen med 
os. Dagen giver os også tid til at tænke 
større tanker, hæve os op i helikopterper-
spektiv og se på vores arbejde. Det er der 
ikke så meget tid til i det daglige.
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Steffen andersen, pædagog, 
afdeling østervold, Randers
- Dagen giver mig mulighed for at reflektere 
over de overordnede linjer i vores organi-
sation og så trække tråde ned til det dag-
lige arbejde, vi udfører i Randers. Det er et 
meningsfyldt virksomhedsgrundlag, vi har 
fået lavet, og dagen i dag giver mig mulighed 
for at få sat det i spil i forhold til vores arbej-
de. Det er spændende at tale med andre kol-
legaer fra andre afdelinger, vi er blevet en del 
af noget større, og det er meget interessant.

casper Sillesen, pædagog,  
Beskæftigelses- og uddannelsesafdelingen, 
gudenåkollegiet, Tørring
- Dagen i dag giver mig mulighed for vidensdeling på tværs 
i vores store organisation. Det er godt med et fælles virk-
somhedsgrundlag med nogle retningslinjer, som vi alle på 
tværs i organisationen kan være fælles om og efterleve. 
Det er sjovt at møde kollegaer fra andre afdelinger og 
spændende at høre,  hvordan de arbejder. Det er med til  
sammen med virksomhedsgrundlaget at skabe en ny,  
fælles kultur.

Karina Juhl christensen,  
administrationsmedarbejder, Tørring 
- Det går virkelig op for mig, at jeg er en del 
af en stor organisation, og at vi alle er fælles 
om de samme ting. Det betyder meget for 
mig, at vi er fælles om at udarbejde et 
virksomhedsgrundlag, og at vi samlet 
går fremad med de samme mål.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen¨
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1. januar 2014 træder en reform af tilsyns-
området i kraft. Reformen betyder, at 
tilsynsopgaven samles i fem kommuner 
i landet. I Midtjylland bliver det Silkeborg 
Kommune, der skal føre tilsyn med alle 
plejefamilier og tilbud – private og offent-
lige – som har adresse i Midtjylland. 

Socialtilsyn Midt kommer til at bestå 
af 70-75 medarbejdere, heraf cirka 60 til-
synsmedarbejdere. Ulla Bitsch Andersen 
blev i juni 2013 ansat som tilsynschef 
for Socialtilsyn Midt. Hun har en bag-
grund som jurist, og hun har blandt andet 
arbejdet med opbygning af tilsyn. Hendes 
primære opgaver var først arbejdet med 
flygtninge, juridisk rådgivning på områ-
der for misbrug, psykiatri og handicap. 
Siden blev hun leder af socialpsykiatrien, 
misbrugsområdet og udsatteområdet i 
Herning Kommune. 

Sammen med tilsynsreformen kommer 
der en lovgivning, der stiller private og 
offentlige tilbud ens.

- Derfor ser jeg det som en stor fordel, 
at man har valgt at samle tilsynene i Dan-
mark i fem store enheder på landsplan. 
Det giver et ensartet tilsyn, uanset hvor i 
landet man driver tilbud, siger Ulla Bitsch 
Andersen og hentyder til, at det hidtil har 
været meget forskelligt, hvordan de for-
skellige kommuner og regioner har grebet 
tilsynsopgaven an.

Tilsynschefen forsikrer, at der intet er i 
vejen med den måde, Region Midtjylland 
kører sine tilsyn på i dag. Men tilsynene 
bliver mere sammenlignelige efter årsskif-
tet med den nye tilsynsreform.

- Kvalitativt er der intet i vejen med 
måden, Region Midtjylland kører sine 
tilsyn på, og vi håber på at kunne skabe 
det samme gode samarbejde med tilbud-
dene, som der allerede nu er på tilsyns-

området i regionen, forklarer Ulla Bitsch 
Andersen.

Samtidig understreger hun, at Social-
tilsyn Midt kommer til at gribe tilsynsop-
gaven noget mere struktureret an, blandt 
andet ved hjælp af kvalitetsmodellen. 

- Interviewene på tilbuddene skal følge 
metodikken i kvalitetsmodellen, og det vil 
for mange tilbud og plejefamilier være en 
del anderledes end før, forklarer tilsyns-
chefen.

- Men tilsynene bliver ens, uanset om 
tilbuddet ligger i århus eller Ringkøbing, 
og uanset om det bliver drevet i kommu-
nalt eller regionalt regi. Vi kommer til at 
arbejde efter tilsynsmodellen, som består 
af syv temaer. I Socialtilsyn Midt sikrer vi, 
at alle temaer bliver berørt, siger tilsyns-
chefen.

Ulla Bitsch Andersen understreger, at 
der også fremover kommer til at være en 
meget tæt kontakt til og dialog med til-
buddene på det regionale socialområde.

1. januar 2014
Ny tilsynsreform 

De syv temaer i Kvalitetsmodellen, som 
Socialtilsyn Midt bruger ved sine tilsyn:

•  Uddannelse og beskæftigelse
•  Selvstændighed og relationer
•  Målgrupper, metoder og resultater
•   Organisation og ledelse / 

familiestruktur og familiedynamik
•  Kompetencer
•  Økonomi
•  Fysiske rammer

¨
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Dette efterår lød startskuddet til et pilotprojekt med 
implementering af central booking af patientsamtaler. 
Projektet har det mål, at Psykiatriens Centrale Visitation 
booker til minimum første samtale i hele børne- og 
ungdomspsykiatrien fra den 1. februar 2014 

Fremover er det Psykiatriens Centrale Visitation (PCV), som 
skal foretage bookingen af behandlernes kalendere i Midt 
EPJ. Siden midten af september har PCV booket til de afkla-

rende samtaler, og fra februar bookes til minimum første samtale 
i hele børne- og ungdomspsykiatrien. Central booking er et vigtigt 
element i implementering af centraliseringen af visitationsopgaven 
i psykiatrien, der blev igangsat med PCV den 1. februar 2013.

Erfaringer til gavn for alle psykiatriske afdelinger
Pilotprojektet skal udvikle og afprøve forskellige modeller for 
implementeringen af central booking, og danne grundlaget for de 
øvrige psykiatriske afdelinger. Der arbejdes med en trinvis udrulning 
i pilotprojektet, så de enkelte aldersområder løbende overgår til 
booking fra PCV.

- På den måde kan vi løbende teste, hvad der virker, og hvad der 
ikke virker. Og vi får undervejs mulighed for at afprøve og evaluere 
forskellige opsætningsmuligheder, forklarer projektkonsulent i BUC, 
Pernille Birk. 

- Når voksenpsykiatrien begynder implementering i løbet af 
2014, er planen, at de kan trække på de erfaringer, som vi har gjort 
os, supplerer projektansvarlig i BUC, Morten Juul.

”Vi er stolte af at deltage i pilotprojektet,  
og det giver os samtidig en unik mulighed  

for at få indflydelse i processen.” 
Lone Nielsen, koordinerende lægesekretær i Friklinikken.

 

Central booking sikrer patienternes rettigheder
Projektgruppen for booking i børne- og ungdomspsykiatrien oplever, 
at ledelserne godt kan se det positive i pilotprojektet. 

- De får også noget ud af vores møder, for de vil gerne selv have 
et bedre overblik over deres tid og ressourcer, og det får de gennem 
vores samarbejde, fortæller Pernille Birk og uddyber.
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Børne- og ungdomspsykiatrien 
i front med central booking
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Af: Camilla Lee Lykke Nielsen

Foto: Niels Åge Skovbo¨

- Med central booking bliver vi også skarpere på hvorfor, hvornår 
og hvad der tilbydes patienterne, vi får nemmere ved at overholde 
vores kvalitetsmål som ventetidsgaranti og indkaldelse inden for 
otte hverdage og samtidig får vi gjort op med lokale variationer af 
patientforløb og sikret mere ensartede tilbud af samme høje kvali-
tet i hele regionen.

Kulturforskelle giver forskelle i implementeringstid
I løbet af 2014-2019 skal der ske en effektivisering af psykiatrien i 
Region Midtjylland på hele 15,3 procent. Digitaliseringen og centrali-
seringen af indkaldelsesbreve, Psykiatriens Centrale Visitation, ind-
førelsen af pakkeforløb og central booking er blot nogle af de tiltag, 
der skal være med til at sikre, at målet bliver nået. 

- Med udrulningen af central booking forventer psykiatri- og 
socialledelsen, at psykiatrien for alvor kan realisere effektiviserings-
gevinsten ved at have visitationsopgaven samlet i en central enhed, 
så der frigives behandlerressourcer til patientkontakten ude i afde-
lingerne, forklarer projektleder, Hans Salling. 

Men som Morten Juul understreger, er der stadig et godt stykke 
vej, før effektiviseringen vil være synlig. 

- Booking af afklarende samtaler kører fint, men her drejer det 
sig kun om ét møde. Booking af første samtale kræver, at afde-
lingen og ikke mindst afsnittene er organisatorisk klar til det. Det 
kræver overblik over patientforløb, og hvilke behandlere der vareta-
ger de specifikke opgaver. Dette vil betyde ændrede arbejdsgange, 
og nogle steder vil det betyde, at der skal ske deciderede kulturæn-
dringer. Med central booking sker der en omlægning fra egen plan-
lægning af forløbet hos den enkelte medarbejder til en øget central 
styring. Det kan for nogle godt være en stor forandring, og den type 
forandringsprocesser tager tid, forklarer han.

En udfordrende forandringsproces 
Projektgruppen erkender, at der er visse udfordringer ved den cen-
trale booking.

- PCV foretager central booking, men de kender ikke de enkelte 
behandlere og deres specialeområder. Vi kan derfor godt forstå de 
bekymringer, der er på nogle afsnit om, hvorvidt de kan ramme rig-
tigt, når PCV booker behandlere, eller om man kommer ud i en form 
for ressourcespild, der kræver ombookinger til at begynde med, 
fortæller Morten Juul. 

Der er også mange praktiske og logistiske aftaler, der skal 
være på plads på hvert afsnit, for at få bookingen til at køre så 
gnidningsfrit som muligt. Derfor har man i BUC haft møder med 
afsnitsledelserne for at planlægge et fælles ’skoleskema’, så 
behandlerne har samme ledige tider til at kunne se nye patienter. 

- At booke det første møde er ikke uden udfordringer. På nogle 
afdelinger og afsnit er det første møde et hjemmebesøg, og andre 
steder er det et netværksmøde. Det kræver altså vidt forskellige 
ressourcer, fortæller Morten Juul.

- Der er ingen tvivl om, at udrulningen af central booking er en 
kompleks og udfordrende proces. Men vi må ikke glemme, at det 
i sidste ende både bliver til gavn for vores medarbejdere og ikke 
mindst vores patienter, siger Hans Salling.

Projektgruppen forventer at aflevere en samlet evalueringsrap-
port for booking i børne- og ungdomspsykiatrien i marts 2014.
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Alle i projektgruppen er enige om, at central booking i sidste ende både bliver til gavn for 
medarbejdere, ledere og ikke mindst patienter.
Fra venstre: Hans Salling Petersen - PS Administrationen, Lone Nielsen - Friklinikken,  
Lene Kjær – Psykiatriens Centrale Visitation, Gitte Kobberøe – PS Administrationen,  
Pernille Abild Birk - BUC, Morten Juul – BUC. De udgør projektgruppen, der arbejder med 
pilotprojektet på tværs af PS Administrationen, PCV, Friklinikken og BUC.  

•   Støtte optimering af nye arbejdsgange i afdelingerne, som er nødvendige for at kunne imødekomme kravene om flere 
patienter i behandling i psykiatrien. Herunder hurtigere udredning og igangsætning af behandling.

•   Systematisering af enhedernes produktionsflow (frigivelse af tider til booking, planlægning af patientflow med fokus på 
gennemløbstiden)

•   Afprøve forskellige bookingmetoder (til navngiven behandler, lokale/ressource, udrednings-/behandlingsforløb)

•   Udvikling af en mere ensartet tilgang til opstart af patienter i psykiatrien på tværs af afdelinger og enheder i psykiatrien

•   Digitaliseringen og centraliseringen af indkaldelsesbreve og supplerende bilag understøtter, at patientrettigheder og 
tidsfrister overholdes

FORMÅLET MED PILOTPROJEKTET OG DEN CENTRALE BOOKING I PCV 

¨

i front med central booking



En evaluering fra CFK - Folkesundhed 
og Kvalitetsudvikling kan ikke vise, at 
Bröset Violence Checklist (BVC) har 

øget forudsigeligheden af risikosituationer 
i afgørende grad. Men det betyder ikke, at 
de socialpsykiatriske botilbud ikke har haft 
gavn af at anvende BVC, da BVC på andre 
måder har bidraget til at øge sikkerheden, 
viser rapporten. 

I april 2012 besluttede psykiatri- og 
socialledelsen, at der skulle gennemføres 
systematiske risikovurderinger i alle social-
psykiatriske tilbud i Region Midtjylland 

Evalueringen af BVC viser også, at BVC 
ikke i særlig høj grad øger sikkerheden 
direkte. Det vil sige, at BVC ikke giver en 
større forudsigelighed af voldelige episoder. 
Det hænger sammen med, at der på de 
socialpsykiatriske botilbud også er beboere 
med nedsatte frontallapfunktioner, hvilket 
betyder, at beboerne er meget uforudsige-
lige. For denne målgruppe virker BVC som 
risikovurdering derfor ikke altid særlig godt.

Derimod viser evalueringen, at anven-
delsen af BVC indirekte øger sikkerheden 
på botilbuddene, fordi sikkerhedsvurde-
ringerne fastholder fokus på sikkerhed, 
skaber systematik og mere dialog om sik-
kerhed samt et fælles sprog, hvilket gør 
det nemmere at overlevere informationer 
om sikkerhedsrisici. Der er blevet skabt en 
kultur omkring sikkerhedsvurderingerne, 
der gør at den enkelte medarbejder ikke 
længere står alene med sin vurdering – det 
er ikke længere i så høj grad en individuel 
vurdering, om en beboer har en adfærd, der 
udgør en sikkerhedsrisiko.

Rapporten kan læses på CFK - Folkesund-
hed og Kvalitetsudviklings hjemmeside  
www.cfk.rm.dk 

som følge af drabet på en medarbejder på 
det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård. 
1. juni 2012 begyndte man på de socialpsy-
kiatriske tilbud i regionen at risikovurdere 
ud fra BVC, der ud fra seks parametre 
kan forudsige risiko for vold de følgende 
24 timer. BVC er internationalt valideret i 
behandlingspsykiatrien. 

Eftersom BVC alene er valideret i 
behandlingspsykiatrien og ikke i social-
psykiatrien, har Region Midtjylland haft 
et ønske om at få undersøgt følgende to 
punkter:
1.   Har anvendelsen af BVC medført en øget 

sikkerhed blandt personale og beboere?
2.   Har anvendelsen af BVC medført en 

mere ensartet faglig vurdering?

Overordnet set viser evalueringen, at 
BVC har medført en mere ensartet faglig 
vurdering af sikkerhedsrisici, da BVC er 
implementeret ensartet på et overordnet 
niveau. Dog er der forskel på hvordan BVC 
bliver anvendt, og det kan ifølge evaluerin-
gen godt have en betydning for BVC’s evne 
til at forudsige sikkerhedsrisici. Vurderin-
gen af sikkerhedsrisici er stadigvæk til en 
vis grad personafhængig.

Af: Rikke Jungberg Pedersen¨
Evaluering af  

bröset
En rapport fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling evaluerer og måler effekten af indførelsen 
af Bröset Violence Checklist

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 201324
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Nye rettigheder for psykiatriske patienter 

Af: Gudrun Haller¨

sætter psykiatrien under pres 

- Den enkelte afdelingsledelse har en stor 
opgave med at organisere udredningsret-
ten i praksis, siger lægefaglig direktør Per 
Jørgensen. 
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vi være helt præcise omkring, hvad der er 
udredning, og hvad der er behandling. Vi 
skal jo se alle henviste, men ikke alle skal 
behandles i psykiatrien. Nogle patienter 
kan behandles i et samarbejde mellem 
almen praksis og hospital, og nogle patien-
ter kan behandles af den praktiserende 
læge. Vi kan kun skabe de fornødne res-
sourcer til udredningen, hvis vi er helt skar-
pe på, hvilke patienter, der skal behandles 
hvor - og ved at afslutte patienter, når de 
ud fra en lægefaglig vurdering er behandlet 
tilstrækkeligt.

- Vi skal også have fundet ud af, hvor-
dan vi organiserer os bedst i forhold til 
udredning. Skal det ske i en form for 
teams, og hvilke faggrupper skal deltage i 
udredningen? Skal der ske en specialisering 
af medarbejderne i forhold til opgaven?  
Hvordan bruger vi bedst speciallægeres-
sourcerne? Der er mange spørgsmål, der 
skal afklares, forklarer Per Jørgensen. 

Arbejdsgruppe i sving
Til at forberede indførelsen af udrednings- 
og behandlingsretten har psykiatri- og 
socialledelsen nedsat en arbejdsgruppe, som 
blandt andet skal finde ud af, hvad der fag-
ligt, organisatorisk og teknisk skal til, for at 
regionspsykiatrien kan leve op til de nye krav.

Arbejdsgruppen skal blandt andet drøf-
te, hvordan udrednings- og behandlings-
ydelserne i afdelingerne kan planlægges 
samt se på, hvordan central visitation og 
booking fra PCV kan bidrage til løse udfor-
dringerne.

Arbejdsgruppen består af repræsentan-
ter fra alle afdelinger i psykiatrien og fra PS 
Administrationen og har Per Jørgensen som 
formand. 

Region Syddanmark indfører allerede 
fra årsskiftet ret til udredning inden for 

en måned. Regionen kommer således til 
at gøre nogle erfaringer, som psykiatrien i 
Region Midtjylland kan drage nytte af. 

På PS intranet er der en blå knap med 
Udrednings- og behandlingsret. Her vil man 
kunne følge med i processen med at imple-
mentere udrednings- og behandlingsretten 
i psykiatrien Region Midtjylland. Her lægges 
nyheder, mødereferater etc.  

Fra 1. september 2014 tages et bety-
deligt skridt for at ligestille fysisk og 
psykisk sygdom. 

Fra da af får alle henviste psykiatriske 
patienter ret til udredning inden for to 
måneder, og de får ret til behandling inden 
for en måned ved alvorlig sygdom og inden 
for to måneder ved mindre alvorlig sygdom.

Det endelige skridt mod ligestilling 
tages den 1. september 2015, hvor også de 
psykiatriske patienter får ret til udredning 
inden for en måned. Beslutningen er en 
del af aftalen om regionernes økonomi for 
2014.

Hensigten med den nye udrednings- 
og behandlingsret er, at patienterne skal 
komme hurtigere til. Hensigten er ikke en 
udvidelse af psykiatriens patientgruppe. 

Lægefaglig direktør Per Jørgensen finder 
det glædeligt, at psykiatriske patienter 
inden længe får de samme rettigheder 
som patienter, der lider af fysisk sygdom. 
Men han lægger ikke skjul på, at det er en 
udfordring for psykiatrien at skulle hono-
rere de nye krav.

- I dag går der i gennemsnit 55 dage 
fra en praktiserende læge har henvist en 
patient, til vi ser patienten i psykiatrien i 
Region Midtjylland. Fra 1. september 2014 
skal vi have færdigudredt patienten inden for 
to måneder eller have udarbejdet en udred-
ningsplan. Og selve behandlingen skal være i 
gang inden for to måneder. Det vil kræve, at 
vi får tilrettelagt et særdeles effektivt flow i 
psykiatrien, siger Per Jørgensen.

Fokus på udredning
Per Jørgensen gør opmærksom på, at 
udredning kommer til at fylde mere i psy-
kiatrien frem over.

- I dag sker udredning og behandling 
som en flydende proces. Men fremover skal 
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Børn og unge med autisme spektrum 
forstyrrelser og deres familier har 
mulighed for at gøre brug af et 

tilbud om målrettet ABA-intervention. 
Tilbuddet bliver udbudt ved Institut for 
Kommunikation og Handicap, der varetager 
Region Midtjyllands indsats i forhold til 
familier til børn og unge med handicap, 
som har behov for et ambulant behand-
lings- og rådgivningstilbud. Tilbuddet 
er det eneste af sin slags i Danmark, og 
instituttet får efterhånden forespørgsler 
fra hele landet om ABA-behandling til børn 
med ASF-forstyrrelser hvor man ønsker at 
anvende ABA-tilgangen.

- Vi kan noget helt særligt i forhold til 
at anvende ABA-interventioner for denne 
målgruppe her i Danmark. Vi er den eneste 
offentlige instans i Danmark, der udbyder 
denne form for behandling, og vi får mere 
og mere at lave ud fra de gode resultater 
vi har formået at være medskabere af, 
forklarer Bente Anker Zingenberg, der er 
koordinator for ABA-teamet i Institut for 
Kommunikation og Handicap.

ABA er en forkortelse af det engel-
ske Applied Behavior Analysis, på dansk 
oversat til Anvendt Adfærdsanalyse. ABA 
er kort sagt en videnskab om, hvordan 

adfærd og læring etableres og påvirkes i 
samspil med miljøet. 

På Institut for Kommunikation og Han-
dicap (IKH) defineres og praktiseres ABA 
som en helhedsorienteret specialpædago-
gisk tilgang. Det betyder, at man forsøger 
at etablere et samarbejde og en koordine-
ring mellem alle relevante voksne personer 
i barnets nærmiljø, der har betydning for 
dets trivsel og udvikling. 

- Det mekaniske menneskesyn, som 
man ofte her i Danmark tror, at ABA står 
for, ligger langt fra den måde, vi i Danmark 
arbejder med specialpædagogisk praksis. 
Derfor har det været vigtigt for os at tage 
effektive redskaber fra tilgangen og bruge 
de dele af den, der giver mening for os - så 
den stemmer overens med den danske 
kultur og virkelighed, forklarer Unnur Mjöll 
Dónaldsdóttir, der arbejder som psykolog og 
ABA-supervisor på Institut for Kommunika-
tion og Handicap.

I lære som forældre
Barnet har fået en diagnose, fordi det hid-
til ikke har udviklet sig optimalt i samspil 
med sit nærmiljø, eventuelt på grund af en 
udviklingsforstyrrelse eller et handicap. Før 
indsatsen med ABA sættes i værk, bliver 

der lavet en meget grundig indledende ana-
lyse af både barnet og det miljø, barnet skal 
stimuleres og undervises i. 

- Vi fokuserer ikke i første omgang på, 
hvad det er, barnet skal lære, men hvordan 
vi stimulerer barnet til at lære. Lærings-
teorien bag ABA tager det som givet, at 
den primære læring foregår i samspillet 
mellem barn og miljø. Derfor er det lige så 
meget netværket omkring barnet, der skal 
hjælpes til at hjælpe barnet, så de nærme-
ste voksne bliver i stand til at undervise og 
stimulere barnet med relevante input. Vi 
møder folk, hvor de er, og vi hjælper dem 
ved at bløde op den ABA man kan google 
sig frem til og se på youtube, så den bedre 
passer til de danske forhold, siger Unnur 
Mjöll Dónaldsdóttir.

Som eksempel nævner hun en far, 
der var frustreret over, at hans barn med 
autisme spektrum forstyrrelse ikke selv 
kunne overskue en omklædningssituation 
i svømmehallen og det derfor ofte blev til 
en stresset og dårlig oplevelse for begge. 
Men ved at sætte faderens forventninger 
til opgaven på et realistisk niveau, samt 
ved at bryde opgaven op i små overskue-
lige enheder for barnet, som for eksempel 
faren stiller barnets sko frem, barnet tager 

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Niels Åge Skovby¨

til børn og unge 
Intervention 

  med autisme
spektrum forstyrrelser
På Institut for Kommunikation og Handicap sidder der i Risskov et team og arbejder med ABA-
intervention for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Teamet har taget udgangs-
punkt i internationale ABA modeller, som det arbejder på at tilpasse til den danske kontekst
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selv skoene på, faderen binder snørebån-
dene, og sådan kan de på skift dele tin-
gene op. Så kan alle de forskellige opgaver 
der ligger i at komme op ad vandet og ud 
fra svømmehallen gennemføres med til-
strækkelig kombination af hjælp fra faren 
og barnets egen mestring, uden gentagne 
oplevelsen af frustrationer og nederlag. 
Derved kan både far og barn opleve, at det 
var en god tur, når de forlader omklæd-
ningsrummet.

Forældredeltagelse og indflydelse vur-
deres at have stor betydning for udbyttet 
af barnets behandling, da forældrene har 
mest kontinuerlig tid med barnet i løbet 
af opvæksten og ofte har en god fornem-
melse af, hvad barnet kan, og hvad det 
ikke magter på forskellige tidspunkter. 
Derfor har forældrene som udgangspunkt 
en betydningsfuld rolle, også med at ana-
lysere og give inputs til teamets arbejde i 
barnets skole- og fritidstilbud. Forældrene 
skal derudover kunne bringe særlige pro-
blemstillinger i spil i supervisionen, med 
henblik på sparring fra andre i teamet, som 
der kan arbejdes med på hjemmefronten i 
barnets nære relationer.

- Vi har ikke altid indholdsmæssigt en 
fast defineret ydelse. Vi skræddersyr ydel-

serne til hver enkelt familie. Vi klæder net-
værket på og superviserer ud fra hvad der 
er muligt i enhver kontekst. Kort sagt giver 
vi forældrene nogle muligheder for at klare 
sig godt som forældre for lige netop deres 
barn, forklarer Bente Anker Zingenberg.

Med barnet i fokus
Der etableres et team omkring hvert barn, 
som under vejledning af en særligt uddan-
net ABA-supervisor oplæres i relevante 
pædagogiske principper for at kunne 
planlægge en målrettet og systematisk 
indsats, med henblik på at stimulere alle 
barnets udviklingsområder. Teamet består 
oftest af en ABA-supervisor, pædagogisk 
personale, forældrene og eventuelt bar-
nets klasselærer. 

- Det er vigtigt at fremhæve, at det er 
det helt særlige barn og dennes profil, vi 
sætter i fokus for indsatsen – ikke meto-
den. De børn vi arbejder med, har ikke lært 
de ting vi forventer af børn i deres alder og 
kræver måske en anden tilgang til tingene, 
for at vi kan lære dem det, der er relevant 
for at klare sig. Vores udgangspunkt er, 
at hvis et barn ikke lærer på den måde vi 
underviser på, så må vi undervise på en 
anden måde, for at barnet kan lære. Måske 

kunne man sammenligne det med, at hvis 
vi skal varme pølser, og komfuret er i styk-
ker, så må vi undersøge, om det måske kan 
lade sig gøre at varme dem på kaffema-
skinen i stedet, siger Unnur Mjöll Dónalds-
dóttir med et smil.

27

Koordinator for ABA-teamet Bente Anker 
Zingenberg (tv.) samt psykolog og ABA-

supervisor Unnur Mjöll Dónaldsdóttir har 
haft stor succes med at tilbyde målrettet 

ABA-intervention til børn og unge med 
autisme spektrum forstyrrelser, tilpasset 

danske forhold.
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Ny STRATEGI 
SKal uDVIKle 
SOcIalOMRåDeT

fleRe VIDEOMØDER TAK! 
I PSyKIATrI Og SOCIAL SKAL vI værE ENDNU BEDrE TIL AT MøDES OvEr vIDEO. 
BåDE MED rELEvANTE PErSONEr INTErNT I PSyKIATrI Og SOCIAL, MEN OgSå 
MED vOrES EKSTErNE SAMArBEjDSPArTErE Og MED vOrES PATIENTEr Og 
BOrgErE ELLEr PårørENDE

rEgIONSråDET I rEgION 
MIDTjyLLAND HAr gODKENDT 
EN Ny SOCIAL STrATEgI FOr 
rEgIONENS SOCIALOMråDE

Social Strategi skal målrette udvik-
lingen af socialområdet de kom-
mende år. Et af de centrale omdrej-
ningspunkter i strategien er et 
fornyet fokus på samarbejdet med 
borgere, pårørende og frivillige.

Region Midtjylland vil derfor indbyde 
de pårørende til et mere aktivt sam-
arbejde og en styrket dialog gennem 
et bruger- eller pårørenderåd i hver 
af regionens ni sociale specialom-
råder.

Tættere samarbejde med  
kommuner
Samarbejdet med kommunerne, der 
har myndighedsopgaven på social-
området, er et andet stort omdrej-
ningspunkt i Social Strategi.

Regionen vil sammen med kommu-
nerne finde nye veje til at løse  
kerneopgaver og fælles udfordringer 
gennem partnerskaber.
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Visionen er derfor klar: ALLE vores samarbejdspartnere skal have mulighed for at holde 
videomøder med os. Derfor er der blevet sat gang i et stort projekt, som har til formål at 
udbrede viden om, hvorfor, hvornår og hvordan videomøder skal afholdes i Psykiatri og 
Social. 

Du får besøg
Fra februar til juli 2014 vil der blive afholdt roadshows på alle afdelinger og bosteder.  
Processen kommer til at køre i to tempi, så videokonference først implementeres i special-
områder og derefter i psykiatrien, grundet akkreditering midt i april 2014. På roadshowene 
vil projektleder Marianne de Lemos og It-specialist Keld Kjær Hansen komme ud og fortælle 
om, hvilke mulighederne der er for at afholde videomøder internt i organisationen og med 
eksterne parter. Desuden vil de give en introduktion til de forskellige former for videomøder, 
der er tilgængelige i Region Midtjylland. Der vil være stor mulighed for, at den enkelte med-
arbejder selv kan forsøge sig med at booke og afholde videomøder. 

Mød dine eksterne samarbejdspartnere over video
Muligheden for videomøder med eksterne parter er noget af det, der udvikles på for tiden. 
I dag kan medarbejdere i Psykiatri og Social holde videomøder med eksterne parter over 
deres PC via programmet MOVI/Jabber. Det er også muligt at holde videomøder via de store 
konferenceanlæg med de eksterne parter, som lever op nogle standardiserede videoløsnin-
ger. I 2014 vil eksterne parter, som bruger for eksempel LyNC (århus Kommune) eller Skype, 
også få muligheden for at ringe op til Psykiatri og Socials videokonferenceanlæg på en 
krypteret linje.  

flere informationer
Medarbejdere i Psykiatri og Social kan finde flere informationer om videomøder på intranet-
tet, blandt andet vejledninger til afholdelse af videomøder internt eller med eksterne parter. 
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Den 9. oktober tog regionsrådsformand Bent Hansen det første spadestik 
til fire seniorboliger med tilhørende fællesfaciliteter til ældre borgere med 
autisme i Hinnerup. 

Boligerne bliver en del af Seniorprojekt Hinnerup Kollegiet, der hører til  
Specialområde Autisme. Byggeriet bliver Danmarks første specialmiljø til 
ældre med autisme. 

I psykiatrien arbejdes der med stort engagement og høj 
faglighed for at sikre patienterne den bedst mulige behand-
ling. På trods af professionalisme kan man som patient 
opleve stigmatisering i mødet med personalet. Sådan skal 
det ikke være. Derfor tilbyder Landskampagnen EN AF OS 
nu et dialogværktøj, der skal inspirere til et nærmere kig 
på omgangsformen i det enkelte afsnit. Implementerin-
gen sker fra 2014, koordineret i forhold til akkrediterings-
processen.

formål med Dialogstarteren
Ønsket med materialet er at bidrage til målsætningen om 
at skabe øget refleksion over kultur og sprog. Undersøgel-
ser gennemført af EN AF OS viser nemlig, at hverdags-
sproget, omgangsformen og arbejdspladskulturen har 
stor betydning for stigmatisering – i forhold til patienter, 
pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. Tonen og den 
måde, patienter omtales på, spiller en meget vigtig rolle, 
både når det gælder personalets og patientens tro på bed-
ringsmuligheder. 

Dialogstarteren er udviklet som en del af indsatsen på per-
sonaleområdet, som er et af de fem vigtige indsatsområder 
i landskampagnen EN AF OS. Målgruppen for Dialogstar-
teren er især psykiatrisk personale, men også patienter og 
pårørende.

hvad er Dialogstarteren?
Dialogstarteren består af en kassette med to dvd’er, 10 ens 
hæfter med diskussionsoplæg til filmene, dilemmaøvelser, 
huskeseddel og oplæg ved EN AF OS-ambassadører, som 
er personer der selv har eller har haft en psykisk sygdom. 
Derudover findes alt 
materialet på hjemmesiden  
www.en-af-os.dk/
dialogstarteren.

LANDETS FØRSTE 
SPECIALMILJØ  
TIl ælDRe MeD auTISMe

DIalOgSTaRTeReN 
– SÆT FOKUS På 
AFSTIGMATISERING!
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1. januar flytter E-læring over til Plan2Learn, og samtidig præsen-
teres tre nye e-læringskurser. Læs en kort præsentation af de tre 
kurser her. 

Nyt e-læringskursus i kontorergonomi 
Formålet med e-læringskurset er at sætte fokus på det fysiske 
arbejdsmiljø og nedsætte fysiske gener og arbejdsskader. E-lærings-
kurset beskriver ved hjælp af grafiske animationer og simple 
instruktioner, hvordan en kontorarbejdsplads indrettes bedst muligt.

Målgruppe: Personale som har en kontorarbejdsplads.

Nyt e-læringskursus omkring ’eftersamtaler - efter ophør af tvang’
Formålet med e-læringskurset er at tilbyde det sundhedsfaglige  
personale redskaber til afholdelse af eftersamtaler efter ophør af 
tvang, således at kvaliteten af samtalen øges og som følger heraf 
reducere  
den tvang som til tider er nødvendigt at anvende. E-læringskurset er 
delt op i fire afsnit: film om eftersamtaler, interview/spørgeguide,  
dokumentation i epj og til sidst en test.

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale på sengeafsnit hvor der  
anvendes tvang. Det anbefales, at kurset indgår i nyansattes  
introduktionsprogram.

Nyt e-læringskursus i hjerte-lunge-redning (hlR)
E-læringskurset i hjerte-lunge-redning erstatter det nuværende 
e-læringskursus, som er obligatorisk for alle medarbejdere.  
Kurset er i drift 1. jan. 2014. Ingen tilmelding til dette kursus.

Nye e-læRINgSKuRSeR  
ER KLAR I 2014 
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Du kan læse mere om Livsstilscafeens 
materialer og uddannelser på 
CFK • Folkesundhed og 
Kvalitetsudviklings hjemmeside: http://www.cfk.rm.dk/projekter/multisygdom. 

Klik ind på Forebyggelse af multisygdom.

og psykisk sygdom. Det er udviklet af CFK – Folkesundhed og Kva-
litetsudvikling, Region Midtjylland i samarbejde med et tværfagligt 
team af sundheds- og psykiatrimedarbejdere. I alt 250 deltagere har 
haft gavn af forløb i Livsstilscafeer, hvor de tilegner sig værktøj til at 
handle i forhold til egen sundhed. I praksis foregår træning og reflek-
sion i sammenhæng med forløb om mad og bevægelse. 

Nye redskaber til professionelle 
Livsstilscafe metodebog og Livsstilscafe materialesamling er nye 
redskaber til sundheds-, social- og psykiatrifagligt personale, som 
vil gennemføre livsstilsforløb for mennesker med multisygdom eller 
langvarig psykisk sygdom. Der udbydes desuden Livsstilsvejlederkur-
ser i sundhedspædagogiske metoder for sårbare. Tilmelding sker via 
Region Midtjyllands kursusudbud gennem Plan2learn. 

Livsstilscafe materialesamling og Livsstilscafe metodebog udgi-
ves af CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 
Begge dele kan frit downloades og anvendes af professionelle inden 
for sundheds-, social- og psykiatrifaglige områder ved kildeangivelse. 

Materialet, som frit kan downloades, består af:
•   Livsstilscafeens metodebog - forandrings- og 

læringsprincipper for dig, som vil tilrettelægge  
gruppeforløb om livsstil for sårbare mennesker  
med multisygdom eller langvarig psykisk sygdom. 

 
•   Livsstilscafeens materialesamling til sårbare – 

undervisningsmateriale, som professionelle frit  
kan bruge ved tilrettelæggelse af Livsstilskurser  
for sårbare (udkom februar 2013). 

•   Livsstilsvejlederuddannelse for professionelle –  
tilbud om kompetenceudviklingsuddannelse for 
medarbejdere, som vil udbyde livsstilskurser for  
sårbare. 

Man kan være nok så parat til at ændre livsstil, men hvis 
man er sårbar på grund af multisygdom, social belastning 
eller psykisk sygdom kan man støde på mange forhindrin-

ger, når man vil gennemføre forandringer i hverdagen. 
Når professionelle skal støtte mennesker, der gerne vil gen-

nemføre forandringer af livsstil under belastende omstændigheder, 
kræver det særligt tilrettelagte forløb. Undervisningen skal blandt 
andet rumme mulighed for at hjælpe deltagerne med at håndtere 
turbulens i deres hverdag, give øget social støtte, træne færdigheder 
og understøtte deres tro på egne evner til forandring. Og det skal ske 
med i et roligt tempo, hvor der hele tiden er fokus på udviklingen og 
de små succeser. 

250 deltagere hjulpet i livsstilscafeer
Livsstilscafeen er et nyt koncept til et gruppeforløb over 17 møde-
gange, der har tænkt alle disse aspekter ind. Konceptet er udviklet og 
afprøvet gennem otte år ved Regionshospital Vest i Herning og Hol-
stebro og er målrettet blandede grupper af mennesker med somatisk 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | december 2013

Gennemprøvet koncept hjælper 
sårbare grupper til en sundere livsstil 

Livsstilscafe: 

Sundheds-, social- og psykiatrifagligt personale kan nu hente samtlige værktøjer til 
at gennemføre livsstilscaféer for mennesker med multisygdom eller psykisk sygdom

Af: Anna Glavind¨
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: David Bering¨

fodbold som terapi

Hver torsdag eftermiddag indtager patienter fra Rets-
psykiatrisk Afdeling i Risskov multibanen ved R2 for 
at spille fodbold. I halvanden time består patienternes 

behandling af fysisk udfoldelse og socialt samvær.
Toivo Asak, som er socialpædagog på afsnit R4, er ophavs-

manden bag fodboldholdet FCR, der består af patienter på 
Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov. Ideen til holdet opstod for 
knap tre år siden, da Toivo Asak havde nogle patienter med på 
en fodboldtur. I bussen på vej tilbage til Risskov oplevede han 
en helt ny form for samhørighed blandt patienterne.

- Patienterne snakkede med hinanden om, at de skulle holde 
sig fra stoffer, så de kunne komme ud og få sådan en oplevelse 
igen en anden gang, fortæller socialpædagogen.

Tanken om et fodboldhold for patienterne spirede frem og i 
maj 2011 trænede FCR for første gang.

- Træningen er et led i patientbehandlingen. Ved at træne på 
multibanen ved R2 kan de patienter, der ikke har udgang, også 
være med til træningen. De står til ansvar over for holdkamme-
raterne, og der er en god dynamik i gruppen. Der er status i at 
være med på holdet, fortæller Toivo Asak.

Ud over torsdagstræningen tager han en lille gruppe patien-
ter med til Ombold Århus, som er gadefodbold for hjemløse og 
socialt udsatte – klubben træner i Brabrand hver tirsdag efter-
middag.

- Det giver noget helt særligt for patienterne, der får lov 
til at komme af sted til det. De kommer ud og møder andre, 
og vi tager ud og spiller turneringer og kampe som alle andre 
foldboldhold. Det er også en del af resocialiseringen – man kan 
næppe sige noget, der er mere stigmatiserende end retspsykia-
tri, forklarer Toivo Asak.

Han forklarer, at fodbold er en god sport for mange af 
patienterne. Det er en fysisk sport, som kræver vredesstyring. 

Dette efterår blev FCR nr. 2 i A-rækken, da der blev spillet 
om Danmarksmesterskabet i gadefodbold i Randers. Udover 
sølvmedaljen fik FCR en særlig pris med hjem, nemlig årets 
Klem, Kram og Kærlighedspris, som Ombold hvert år tildeler en 
person, som har gjort sig særlig positivt bemærket i forhold til 
gadefodbold og idræt for udsatte grupper. Prisen tilfaldt nemlig 
FCRs træner Toivo Asak, der ’med sit ukuelige og vedholdende 
arbejde med fodbolden på Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov 
har vist, hvordan idræt som socialpædagogisk værktøj kan 
skabe positive forandringer i menneskers liv’.

- Jeg er utrolig ydmyg, glad og stolt over at modtage prisen. 
Jeg er fagligt stolt, fordi det er en anerkendelse, der betyder 
utrolig meget for mig. Og jeg kunne ikke have gennemført ini-
tiativet med fodboldholdet uden min ledelses og mine kollegers 
opbakning, siger han.


