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PS-bladet er et fagligt medarbejderblad 
for alle ansatte i Psykiatri og Social. 
Redaktionen ønsker gennem bladet at 
skabe inspiration til læsernes faglige 
hverdag. Det gør vi bl.a. ved at lade  
kolleger over hele regionen fortælle om 
deres arbejde og nogle af de mange 
spændende projekter, de deltager i.  
Har du selv idéer til artikler i bladet, 
hører redaktionen gerne fra dig. 

Via PS-bladet vil du også kunne følge 
med i PS-ledelsens planer og visioner for 
psykiatri- og socialområdet. 

Du kan kontakte bladet på e-mail:  
PS-bladet@ps.rm.dk

Om bladet

PS - midt i din hverdag uddeles til alle ansatte i  
Psykiatri og Social i Region Midtjylland.
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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.

Det regionale socialområde
Region Midtjylland driver 31 specialiserede bosteder, dagtilbud og institutioner 
for børn, unge og voksne med særlige behov.
Tilbuddene er samlet i ni faglige områder.  

Med PS-bladet i hånden har du mulighed for at lære hele området at kende.
Du kan læse tidligere numre af PS-bladet på: www.ps.rm.dk
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Tema: Børn i Psykiatri og Social
Hvordan tager vi hånd om de børn og unge, som på grund  
af psykisk sygdom, handicap og andre omstændigheder 
stifter bekendtskab med Psykiatri og Social? PS Bladet  
sætter i dette nummer fokus på børn og unges møde  
med psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.  
Se temaartiklerne   ...............................................07-18

Gal eller normal
- reportage fra en temaaften  .......................................04 

”Retspsykiatri”     .......................................................... 19

Om seks år flytter psykiatrien ind i 2 
splinternye huse
De nye hospitaler i Gødstrup og Skejby åbner for 
psykiatriske patienter ved årsskiftet 2018-2019    ...... 22 

ART-projekt bredt ud til tre institutioner 
Satspuljemidler hjælper utilpassede unge på  
MultifunC, Koglen og Grenen    .......................................24 

Forskning i sammenhængen mellem depression  
og hjertesygdom 
Læge samler forskning i sammenhænge mellem 
depression og hjertesygdom i ph.d-afhandling    ........ 26 

Fokus på innovation 
Psykiatri og Social skal opstille 1-2 banebrydende 
innovationsprojekter    .....................................................32
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FORSIDEN: 
Fenrishus er et døgn- og aflastningstilbud for plejekrævende børn og  
unge med svære multihandicap. Afdelingsleder Anette Baden fortæller,  
at de på institutionen giver børnene al den livskvalitet, de kan. Hun under-
streger, at det er vigtigt, at børnene hver dag får den bedste dag.  
Her ses hun sammen med 5-årige Mathias.
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Har du hørt om PsykInfo Midt? 
Ved du, hvad det er, centret 
laver – eller har du nogensinde 
været til en af temaaftenerne? 
Centret betjener patienter og 
pårørende, borgere og ansatte i 
psykiatri- og socialområdet.

PsykInfo Midt udvikler patient-
information, laver modeller 
for undervisning af patienter 

og pårørende, og samarbejder med 
kommuner og foreninger om at 
arrangere over 50 offentlige tema-
aftener i Region Midtjylland om 
psykiatri og psykisk sygdom. Alle er 
velkomne til at deltage på temaafte-
nerne, som ofte er gratis  
at deltage i.

PsykInfo Midt bruger både 
skriftlig, mundtlig og webbaseret 
formidling i det daglige arbejde, og 
netværket er vidtrækkende: Lige fra 
kommuner, frivillige, patient- og på-
rørendeforeninger, foredragsholdere,  
læger, psykologer og andre fagfolk til 
brugere og pårørende, der er, eller har 
været, i berøring med psykiatrien.

– reportage fra en temaaften

Af: Camilla Lykke

Foto: Michael Lange og Montgomery¨

– Region Midtjyllands 
psykiatriske 

informationscenter

PsykInfo Midt 

Gal eller Normal  

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2013

ordet videre til aftenens foredragsholder 
Mette Søndergaard.

Mette Søndergaard blev syg første gang 
i 1998 og kan fortælle om indlæggelser, ect-
behandling, skam, tabu og stigmatisering, 
men også om vejen tilbage til et menings-
fuldt liv på trods af en kronisk sygdom: 
Bipolar affektiv sindslidelse. I dag bruger 
hun sine oplevelser positivt gennem under-
visning og sin medvirken i DR-udsendelsen 
Gal eller normal.

Hun virker afslappet og seriøs – og sam-
tidig har hun et varmt, humoristisk drag 
omkring øjne og mund. 

Mette Søndergaard fortæller om sin lyk-
kelige barndom i en kernefamilie med gode 
kår. Som voksen kører hun i et højt gear, for 
alt skal være perfekt både på arbejds- og 
hjemmefronten. Som 40-årig begynder hun 
at få det dårligt, og pludselig går det stærkt 
ned ad bakke. Det viser sig, at hun har fået 
en alvorlig depression, og hun ender med at 
blive indlagt i Regionspsykiatrien Silkeborg. 
Her får hun det bedre - blandt andet ved 
hjælp af ect-behandlinger. 

Da hun efter halvandet år vender tilbage 
til sit arbejde, går det dog ikke så godt. Kol-
legerne synes, hun er dominerende og højt-
råbende. Hun vender tilbage til psykiatrien, 
som stiller diagnosen bipolar affektiv type 
2 - maniodepressiv. 

I dag er Mette på førtidspension, men 
det forhindrer hende ikke i at gøre en forskel 

Sønderager Skole i Herning en torsdag 
aften. Den store hoveddør lukker 
i bag mig, og jeg kan se ned ad en 

lang gang med glaspartier ud til grønne 
områder og fodboldbaner. Henne til venstre 
står en dør åben, og et varmt lys siver ud og 
blander sig med lyden af stemmer. Jeg kom-
mer ind i en stor højloftet sal i to niveauer 
med hvide vægge og store vinduespartier. 
PsykInfo Midt har en stand med lettil-
gængelige bøger om depression og bipolar 
lidelse. De kan købes på stedet, eller man 
kan låne dem på biblioteket.

 Der er også materiale fra EN AF OS kam-
pagnen, og på et andet bord står kurve med 
æbler.

Nede ved bordene sidder biskoppen i 
Viborg Stift, Karsten Nissen, som er aftenens 
ordstyrer. Han er en af de 16 ambassadører for 
den regionale del af kampagnen EN AF OS.

Flere deltagere dukker op, og der spreder 
sig en lav summen af folk, der snakker med 
hinanden. Stemningen er afslappet, og del-
tagerne fordeler sig i hele salen. Der er men-
nesker fra alle sociale lag af begge køn og i 
mange aldersgrupper. Den ældste deltager er 
en kvinde på 90, og de yngste er teenagere.

Mette Søndergaards fortælling
Katja Gaden Fjeldgaard fra Socialpsykiatrisk 
Center Herning byder velkommen og giver 
ordet til Karsten Nissen, som kort fortæller 
lidt om EN AF OS kampagnen. Han giver 
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for andre. Hun er tilknyttet Center for 
Kompetenceudvikling, hvor hun tager 
ud og holder oplæg for alt fra gymna-
sieelever til præster.

Efter oplægget er der pause, hvor 
mange af deltagerne går hen til Psyk-
Info Midts stand. Den stille summen 
før oplæggets start er nu blevet en lille 
sværm af stemmer, som taler om det, 
de lige har hørt – og hvad de måske 
selv har oplevet. 

Efter pausen er der tid til spørgsmål 
fra salen. Spørgsmål som; ”Hvordan har 
dine nærmeste pårørende taklet din 
sygdom?” og ”Er du bange for, at dine 
døtre har arvet sygdommen?” bliver 
besvaret. Andre har brug for at kom-
mentere Mettes oplæg, og der er tid til 
alle, der har noget på hjerte.

250 skoler får tilbud om undervisning i 
psykisk sårbarhed og psykiatri

Temaaftenens hovedtaler Mette Søn-
dergaard fortæller om sin lykkelige 
barndom i en kernefamilie, men også 
om et liv med depression og diagno-
sen bipolar affektiv type 2 – manio-
depressiv. 
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Medarbejderne i PsykInfo Midt - fra ven-
stre: Per Rasmussen, Bjarne Yde, Camilla 
Lykke, Birgitte Diemer Sørensen og Line 
Gry Christensen. To af medarbejderne i 
PsykInfo Midt, Marianne Bruun og Helle 
Ibsen, havde desværre ikke mulighed for 
at være til stede, da billedet blev taget.

HVeM eR PSyKINFO MIDT?

¨

som har pårørende eller bekendte, der har 
brug for hjælp, kan få informationsmate-
riale i forbindelse med undervisningen

Tilbuddet har vakt stor interesse blandt 
skolerne. Sahl Friskole er en af dem, der har 
takket ja til undervisning: 

- Det er rigtig godt at få noget fokus på 
psykisk sårbarhed, da de fleste unge enten er 
eller kommer i berøring med psykisk sygdom. 
Nogle har følt det på egen krop, andre gen-
nem kammerater, nære familiemedlemmer 
eller venner. Mange opfatter det som et tabu-
emne. Vi vil gerne hjælpe vores elever med at 
få mere viden, så de bedre kan hjælpe sig selv 
og hinanden. Det ligger os på sinde, at de har 
det godt, at de lærer at tage imod hjælp og 
at de er opmærksomme på andres ve og vel, 
forklarer lærer Corinna Breitzke.

PsykInfo Midt har givet faglig sparring 
til de medicinstuderende i forbindelse med 
planlægningen af deres oplæg: 

- Det er spændende, at en ny gruppe som 
de medicinstuderende melder sig på banen. 
De kan være rigtig gode rollemodeller for de 
unge folkeskoleelever, og de kommer med et 
budskab, som både fagligt og menneskeligt 
har noget dybde og noget indhold, som de 
unge vil kunne spejle sig i og identificere sig 
med, fortæller Bjarne Yde. 

Tilbuddet om undervisning gælder indtil 
udgangen af skoleåret 2013/2014.

Som et led i indsatsen over for unge 
i den landsdækkende kampagne EN 
AF OS, der har som mål at gøre op 

med tavshed, tvivl og tabu om psykisk syg-
dom, har PsykInfo Midt i samarbejde med 
20 medicinstuderende fra Aarhus Universi-
tet tilbudt 250 skoler i Region Midtjylland, 
at de medicinstuderende kommer og giver 
unge i 8.-10.klasse to timers gratis under-
visning og dialog om psykisk sårbarhed:

- I hver skoleklasse er der i gennemsnit-
tet tre unge, der har selvværdsproblemer. 
Samfundet i dag giver de unge et væld af 
muligheder, men det er også et samfund, 
hvor alt kører i højeste gear. Kan du ikke 
følge med, så er du ikke længere ’med på 
beatet’. Du har ansvar for egen succes, og 
derfor har du også ansvar for din fiasko. Det 
er en kæmpestor byrde for unge mennesker, 
og for nogle bliver byrden så stor, at læsset 
vælter, forklarer daglig leder af PsykInfo 
Midt, Bjarne Yde.

Undervisningen har tre primære formål:
•   De unge skal have øjnene op for, at det 

ikke er alle på deres alder, der har det godt. 
Det er vigtigt at tage et medansvar og 
støtte de klassekammerater, der har det 
svært

•   Dem, der har nogle problematikker skal 
vide, at de ikke er alene, og de skal opfor-
dres til at tale om det

•   Unge, der ikke er parate til at åbne op, eller 

Den 1. januar 2012 fusionerede PsykInfo i Risskov med 
den tidligere Psykiatriskole Vest og den regionale del 
af landskampagnen EN AF OS, og blev til det, der i dag 
hedder PsykInfo Midt. Den 1. januar 2013 flyttede PsykInfo 
Midt fra Risskov til Psykiatri og Socials administration på 
Tingvej i Viborg. 

På www.psykinfomidt.dk får du et overblik over, hvad der 
 sker rundt om i regionen, fx temaaftener og undervis- 
ningstilbud til patienter og pårørende. Hjemmesiden er 
 central, hvis du skal finde relevant information om 
psykiske lidelser, lige fra letlæste foldere og artikler til 
litteraturlister, film, podcasts og links.
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S
om medarbejdere i Psykiatri og Social varetager vi en 

højt betroet opgave på vegne af samfundet. Det bliver 

vi mindet om dagligt, når vi møder borgere og kolleger, 

som kommer til os for at få hjælp og assistance.

Man regner med os – med god grund.

Rutinemæssigt løser vi opgaverne på kryds og tværs i kol-

legiale fællesskaber, og vi går til arbejdet med en sikker viden 

om, at alle bidrager, sådan som vi har aftalt. Et udgangspunkt 

der er helt nødvendigt og samtidig er en selvfølge for os alle 

sammen.

Det handler kort sagt om tillid. En lille brik i hverdagen, 

som vi sjældent skænker en tanke. Tillid er lige så selvfølgeligt 

som koldt og varmt vand i hanen.

Ny forskning har tilmed vist, at tillid gennemstrømmer 

alle dele af det danske samfund i en grad, der adskiller os fra 

mange andre lande, vi plejer at sammenligne os med.

Høj tillid kan tilmed aflæses på bundlinjen. For høj tillid 

mindsker behovet for kontrol, og trivslen på arbejdspladsen er 

højere.

Men kan tillid stå alene? Det korte svar er nej. 

Som medarbejdere i et politisk ledet system, står vi til 

regnskab over for borgerne på en helt særlig måde via de valg-

te politikere, der løbende har behov for at kunne vise resulta-

ter frem for offentligheden. 

Virksomhedsledelse i det offentlige - på et mere praktisk 

niveau - handler også om muligheden for at følge produktio-

nen tæt. Det forhold gælder selvfølgeligt også for os i Psykiatri 

og Social. 

Så vi skal ikke bare være dygtige til vores kernefaglighed, vi 

skal også kunne dokumentere det, vi laver.

Dermed er kontrol både fristende og nødvendig.

Og for at sikre, at alt går rigtigt til, må vi kontrollere. Sådan 

bliver det ganske vist ikke altid formuleret. I stedet taler vi 

om dokumentation, rapportering, monitorering, auditering og 

læring gennem kritisk gennemgang af et sagsforløb.

Kontrollen er desuden et redskab til at underbygge den til-

lid, borgerne viser os i det daglige. Til trods for at vi sjældent 

synes, det er sjovt at blive kigget over skulderen eller bruge 

tid på at udfylde skemaer. Vi vil hellere yde den behandling og 

omsorg, vi brænder for.

Selvfølgelig er tillid og kontrol ikke nødvendigvis hinandens 

modsætninger. Det er nok en blanding af de to, der skal til. 

Men går politikere og centrale myndigheder for langt og over-

kontrollerer, risikerer vi at sætte en vigtig ressource over styr, 

netop fordi tillid trives bedst i miljøer, der ikke er gennemsyret 

af kontrol.

Endelig må vi ikke glemme, at nok er kontrol godt. Tillid er 

bare billigere.

Leder     

Tillid er 
en kostbar ressource

Per Jørgensen
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Temaet kommer denne gang omkring, hvordan vi tager hånd om de børn og unge, som på grund af psykisk sygdom,  
handicap og andre omstændigheder stifter bekendtskab med Psykiatri og Social.

Læs om, hvordan de på Spædbarnsafsnit A i Risskov ikke kun gør en forskel for det enkelte barn, men for hele familier.  

Læs også beretningen fra Fenrishus, hvor personalet giver de multihandicappede børn og unge al den livskvalitet,  
de kan – hver eneste dag.

Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit U i Risskov er det eneste sted i den vestlige del af Danmark, som også behandler rets-
psykiatriske patienter. Læs om udfordringen med de unge kriminelle psykiatriske patienter.

Døgninstitutionen Holmstrupgård tager over, når unge med en psykiatrisk diagnose har afsluttet deres behandling i psykiatrien.  

Læs om afdeling engen, hvor personalet ruster unge med spiseforstyrrelser til en selvstændig tilværelse efter opholdet på 
institutionen. 

På behandlingsinstitutionen Hald ege spiser forældrene til de anbragte børn middag med personalet flere gange om året. 
Læs om, hvordan det styrker samarbejdet mellem forældrene og personalet. 

Læs også om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik, der udreder og behandler børn og unge ambulant inden for almen-
psykiatrien.

PS Bladet sætter i dette nummer fokus på børn og unges møde med psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.

07

Ill
us

tr
at

io
n:

 C
la

us
 R

iis

Børn og unges møde med  
psykiatri- og socialområdet

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2013

Tema: Børn i
Psykiatri og Social



08

Græsgrønne fodspor på hospitals-
gulvet og en plakat med Cirkeline 
og hendes musevenner Frederik og 

Ingolf på den grålige væg leder os ned ad 
gangen på Spædbarnsafsnit A på Aarhus 
Universitetshospital, Risskov. For enden af 
gangen kan vi skue ud over Aarhus Bugten 
og ind i et rum, der ligner en krydsning 
mellem et mødelokale og et børneværelse 
med hyggemadras, puder, Halfdan Ras-
mussens ABC i tallerkenrækken med bøger, 
et kasseapparat og et træskib i reolerne.  

Det er i dette univers overlæge Gitte 
Retbøll og psykolog Marianne Bjerregaard 
Christiansen har deres daglige gang, når 
de, som de siger, ’gør en forskel’ for de helt 
små poder og deres forældre. 

- Den hjælp, vi giver de små børn og 
deres forældre, virker. Derfor giver vores 
arbejde mening hver dag. Nogle gange siger 
vi, at vi faktisk burde være den største afde-
ling her og ikke et afsnit med fire medarbej-
dere, netop fordi vi ved, hvor fuldstændigt 
afgørende det er for barnets udvikling og 
trivsel resten af livet, hvordan morens gra-

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: David Bering¨

På Spædbarnsafsnit A hjælper psykolog  
Marianne Bjerregaard Christensen (til venstre) og  

overlæge Gitte Retbøll små børn og deres familier. 

”Vi gør en afgørende forskel  
for børn og familier”

Et lille team på Aarhus Universitetshospital, Risskov udretter store bedrifter for forældre, babyer og små 
børn, hvor forældre får støtte og vejledning til at hjælpe deres børn med en vanskelig begyndelse på livet 

viditet og barnets første to leveår forløber, 
når det handler om tryghed, tillid, evne til 
at håndtere stress og dets muligheder i det 
hele taget, fortæller overlæge Gitte Retbøll.  

Ikke kun fokus på barnet
Spædbarnsafsnit A hjælper primært små 
børn med spise-, søvn- eller andre van-
skeligheder med at regulere sig, børn med 
en mor eller begge forældre med psykisk 
lidelse, for tidligt fødte børn, hvor der er 
vanskeligheder og børn, hvor sundhedsple-
jersken er bekymret for barnets udvikling 
og trivsel. Og på en måde er navnet spæd-
barnsafsnit misvisende, forklarer psykolog 
Marianne Bjerregaard Christiansen:

- Hos os handler det ikke kun om barnet, 
men om både forældre og barn, hvor vi 
hjælper forældre med at hjælpe deres barn. 
Derfor gør vi meget ud af at høre morens 
eller forældrenes historie. Ofte er det 
belastninger i især mors historie, der gør sig 
gældende. For når kvinden bliver gravid og 
selv skal være mor, kan hun blive ”indhen-
tet” af sin historie.

Moren eller forældrene ved tit godt, 
hvad det handler om med deres barn, hvis 
det græder meget, har problemer med 
øjenkontakt, eller sove- eller spisevanske-
ligheder. For det, som rumsterer i foræl-
drene, giver sig udslag i barnet.

- Vi taler aldrig om skyld, vi taler om 
muligheder. Tit handler det om, at foræl-
drene skal lære at være mere sensitive og 
blive bedre til at se og læse deres barn. For 
der er en direkte sammenhæng mellem for-
ældrenes sensitivitet og barnets følelse af 
tryghed, siger Gitte Retbøll. 

Skaber tryg relation til gravide
Mellem en tredjedel og halvdelen af de 
patienter, som kommer i Spædbarnsafsnit 
A er gravide kvinder med en psykisk lidelse, 
hvor en fagperson er bekymret for, at lidel-
sen kan forstyrre relationsdannelsen til det 
lille barn. 

- Vi skaber en tryg og tillidsfuld relation 
til den gravide kvinde og taler med hende 
om forestillinger om barnet og om fødslen. 
Det er vigtigt for kvinden, at hun møder 
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nogle personer, som hun kan regne med, og 
som støtter hende i, at det er okay at turde 
tage imod hjælp, når barnet er kommet til 
verden, hvor vi selvfølgelig stadig er med og 
observerer barnet,” siger Gitte Retbøll. 

Fra vanskeligheder til velfungerende
Et forløb på Spædbarnsafsnit A består af 
observationer og undersøgelser, hvor nogle 
observationer har fokus på barnet og andre 
har fokus på samspillet mellem barn og 
forældre.  Personalet filmer barnet og dets 
forældre for så senere at se optagelserne 
igennem med forældrene med henblik på 
at tale med forældrene om, hvordan de selv 
kan ændre adfærd og hjælpe deres barn 
med dets vanskeligheder.  

- Vi vil meget gerne tidligt i gang med 
at behandle de små børn og deres foræl-
dre. Der er ’et åbent vindue’, hvor forældre 
er meget motiverede for at arbejde med 
sig selv og således sikre, at deres børn får 

bedst mulige betingelser. Venter man, og 
ser tiden an, risikerer man, at tingene kan 
blive fastlåste, og en fejludvikling kan bide 
sig fast, fortæller Marianne Bjerregaard 
Christiansen.

Gitte Retbøll nikker og tilføjer: 

- Ved at hjælpe familier tidligt kan nogle 
børn og familier gå helt velfungerende her-
fra, og det er fantastisk. Set i et samfunds-
økonomisk og humanistisk perspektiv er 
tidlig indsats en meget klog strategi.

•  Afsnittet består af en læge, to psykologer og en pædagog
•   Afsnittet hjælper gravide med psykisk lidelse og forældre og deres små børn 

mellem 0-3 år
•   Børnene er som udgangspunkt ikke indlagt, men kan i nogle tilfælde komme i 

ambulatoriet to halve dage om ugen
•   Afsnittet havde 60 henvisninger i 2012, især gravide kvinder med psykisk lidelse, 

for tidligt fødte børn eller børn, hvor sundhedsplejersken var bekymret for barnets 
udvikling

•   Afsnittet samarbejder blandt andet med Aarhus Universitetshospital, Skejbys 
Sårbarhedsteam, Aarhus Kommunes Småbørnsteam, den kommunale 
sundhedspleje, behandlingspsykiatrien og distriktspsykiatrien

SPæDBARNSAFSNIT A

¨

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2013



10 Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2013

Tema: Børn i
Psykiatri og Social

Kreative hjemmelavede pyntegen-
stande i alle regnbuens farver hæn-
ger ned fra lofte og vægge overalt 

i rummet. Hjemmelavet pynt af garn- og 
stofrester hænger side om side med røde 
og pink grydeskeer og salatskeer. I loftet 
hænger en dekoration af skinnende blanke 
køkkenredskaber – piskeris, decilitermål og 
udstiksforme. Det er overvældende. Det 
er både lidt for meget og samtidig meget 
fascinerende. Just trådt ind af døren til 
Fenrishus, og sanserne bliver bombarderet 
med indtryk. Og det er der en god forkla-
ring på.

- Børnene her på institutionen er meget 
plejekrævende. De kan stort set intet selv. 
Derfor er det et af vores vigtigste pædago-
giske mål at stimulere børnene på de san-
ser, der er potentiale i, forklarer afdelingsle-
der Anette Baden.

Hun forklarer, at det til tider kan virke 
svært at skulle udvikle disse fysisk og men-
talt handicappede børn. Nogle børn sover 
hele dagen, og andre børn kramper mange 
gange dagligt, og det skal der også tages 
højde for i den daglige planlægning.

- Grundlæggende kan man sige, at alt 
hvad vi gør med disse børn er pædagogik. 
Både når vi bader dem, giver dem krops-
massage og når vi spiller musik og synger, 
fortæller Anette Baden.

Hver dag skal være den bedste
På Fenrishus foregår der meget tværfag-
ligt samarbejde. Fysioterapeuterne hjælper 
til i morgentimerne med at få børnene op 
og gjort klar. Pædagogerne hjælper med 
at give den daglige medicin, og sygeplejer-
skerne løser pædagogiske opgaver.

cappede børn i aflastning efter behov. Her-
udover er der en ekstern afdeling, Dusines 
Hus, som ligger i Horsens. Dusines Hus er 
normeret til seks pladser.

Dagligdagen består i høj grad af faste ruti-
ner på Fenrishus. Børnene skal tages op om 
morgenen, og de skal have morgenmad og 
medicin. Alt bliver ført ind i børnenes dagbog 
i det elektroniske Bostedssystem, og hjemme 
fra computeren kan det enkelte barns foræl-
dre logge ind og se deres eget barns dagbog.

- Der er rigtig vigtigt for mange forældre, 
at de kan gå ind og læse barnets dagbog. 
Det er den måde, de kan følge med i deres 
barns dagligdag på, og mange af dem har 
det som en fast morgenrutine lige at tjekke 
i dagbogen, hvordan barnets nat er gået, 
fortæller Carsten Neergaard.

Hver morgen bliver børnene i skoleal-
deren sendt til Stensagerskolen i Viby, og 
børnene under skolealderen kommer ind 
til Fenrishus’ egen børnehave, som ligger 
i samme bygning som døgninstitutionen. 
Børnehaven er normeret til syv børn, og her 
går både institutionens ’egne’ børn og børn, 
der bor hjemme ved deres forældre.

Selv om børnene på Fenrishus er multi-
handicappede og intet kan selv, så sætter 
medarbejderne på Fenrishus en stor ære i, 
at børnene skal have lov til at opleve nogle 
af de samme ting som alle andre børn.

- Vi arbejder professionelt for at skabe 
det gode liv for børnene. Vi arbejder også 
med hjertet her på institutionen. Selv om 
vi ikke ved, hvor meget de får ud af det, så 
skal de opleve sne på næsen og en kælketur 
rundt i haven om vinteren. Og de skal også 
opleve at tage på festival og høre musik om 
sommeren, siger Carsten Neergaard.

- Hvis man kommer udefra, kan man 
ikke umiddelbart se, hvem der er hvem her, 
fortæller Anette Baden med et smil.

Stemningen på institutionen er god, på 
trods af, at det mentalt kan være et hårdt 
arbejde at passe. Hvert år dør der i gen-
nemsnit to-tre af de børn, har tilknytning til 
institutionen.

- Vi har døden tæt på her på Fenrishus. 
Men det er ikke noget, vi tænker over til 
dagligt. Man vænner sig aldrig til, at børn 
dør, men man lærer at tackle det profes-
sionelt, siger Anette Baden, som selv har 
arbejdet på Fenrishus i 10 år.

- Vi giver børnene al den livskvalitet, vi 
kan. Det er vigtigt, at barnet får den bedste 
dag hver dag. For man ved aldrig, hvornår 
det er den sidste, fortæller hun.

Børnene på Fenrishus har mange 
udfordringer i hverdagen. Mange lider af 
konstante kramper, koldsved og luftvejs-
problemer.

- Det er hårdt arbejde at være dem, og 
nogle gang kan det næsten være en let-
telse, når et barn får fred og slipper for sine 
konstante smerter, fortæller Carsten Neer-
gaard, som er afdelingsleder på Fenrishus.

Han fortæller, at noget af det første den 
tilknyttede pædiater taler med forældrene 
om, når et nyt barn ankommer til Fenrishus, er 
livsforlængende behandling. Det er vigtigt for 
personalet at vide, om de skal ringe 112, hvis et 
barn bliver kritisk sygt. Ikke alle forældre ønsker 
livsforlængende behandling, hvis barnet ikke 
har udsigt til at få en bedre livskvalitet.

Oplevelser, omsorg og faste rutiner
Fenrishus er normeret til 14 døgnpladser og 
har desuden hjemmeboende multihandi-

”På Fenrishus arbejder vi 

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: David Bering¨

også med hjertet”
Institutionen Fenrishus i det vestlige Aarhus er et døgn- og aflastningstilbud for plejekrævende børn og unge 
med svære multihandicap. Hvert år dør i gennemsnit to-tre af de børn, der har tilknytning til institutionen



11Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2013

Man vænner sig aldrig til, at børn dør, men 
man lærer at tackle det professionelt, fortæller 
afdelingsleder på Fenrishus, Anette Baden.

Børnene får tilbudt forskellige aktiviteter i fritiden, for eksempel ridning, 
ungdomsklub, musik og udflugter.

På Fenrishus er der desuden forskellige pædagogiske legemiljøer. Der 
er blandt andet små huler, der har legetøj eller lignende hængende ned 
fra taget og siderne. Det gør det nemt at fange, røre ved og udforske 
legetøjet, uden det forsvinder. Hulen afskærmer barnet fra omgivelserne 
og giver ro til at opleve.
I sanserummene og i sansehaven kan børnene få oplevelser, som 
stimulerer syns-, føle- og høresanserne. 

FRITIDeN PÅ FeNRISHUS

¨

”Vores grundtanke er, at børnene på Fenrishus har 

de samme følelser og behov som andre børn, selv om 

deres funktionsniveau er anderledes. Det er vores 

opgave at finde veje til at imødekomme disse behov” 

- Fenrishus
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Lige nu bokser to ud af 14 af de unge 
sindslidende på Ungdomspsykiatrisk 
sengeafsnit U i Risskov udover deres 

sygdom også med en dom for kriminalitet 
eller venter på at komme for retten tiltalt 
for at have begået noget kriminelt. Det 
betyder, at medarbejderne i sengeafsnittet 

ikke blot løser en behandlingsopgave, men 
også en juridisk og retslig opgave. Netop 
dette skisma er både spændende og en stor 
udfordring, synes afdelingssygeplejerske 
Dorte Brandt Hansen og hendes kollega, 
Saeed Soleimani-Sarajari, der er sygeplejer-
ske og koordinator på sengeafsnit U.

den unge ud af kriminalitet

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: David Bering¨

Håbet om at hjælpe 

Sygeplejerske Saeed Soleimani-Sarajari og 
afdelingssygeplejerske Dorte Brandt Hansen 
behandler unge, retspsykiatriske patienter 
på Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit U.

På Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit U, Aarhus Universitetshospital Risskov, tager afdelingssygeplejerske 
Dorte Brandt Hansen og sygeplejerske Saeed Soleimani-Sarajari den daglige udfordring op med at behand-
le unge, retspsykiatriske patienter – det eneste sted af sin art i Jylland og på Fyn

Tema: Børn i
Psykiatri og Social
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- Det spændende ved de unge er, at 
deres sygdom ikke har manifesteret sig 
endnu. Det betyder, at vi har en positiv for-
ventning til aldersgruppen i forhold til, at 
det virkelig nytter noget, når vi behandler 
og hjælper de unge, før de træder ind i vok-
senlivet, fortæller Dorte Brandt Hansen, der 
har arbejdet 22 år i ungdomspsykiatrien. 

Det retslige aspekt hos nogle af de 
unge i afdelingen gør blot dette speciale 
mere interessant, mener Saeed Soleimani-
Sarajari:

- De fleste unge, retspsykiatriske patien-
ter har lige begyndt en kriminel løbebane. 
Min motivation i arbejdet med de unge er 
derfor at forsøge at hjælpe dem med at 
stoppe den kriminelle adfærd og skabe sig 
et liv med deres psykiatriske lidelse, men 
uden kriminalitet, siger sygeplejersken med 
11 år i ungdomspsykiatrien i sin bagage og 
fortsætter: 

- Vi kan bryde noget, inden det bliver 
for fastlåst. Det er håbet i mit arbejde, og 
det er det, som jeg synes, er spændende og 
skægt ved jobbet.

Fokus på sydom mere end  
på det kriminelle
Blandt de unge, retspsykiatriske patienter 
er der en overvægt af drenge og også en 
overvægt af patienter med minoritets-
baggrund. De fleste har en diagnose som 
ADHD eller skizofreni samtidig med, at 
de har begået noget kriminelt som tyveri, 
ildspåsættelse, vold eller sågar drab. Nogle 
af patienterne har dog ingen diagnose, og 
det tilføjer arbejdet et særligt detektiv-
perspektiv.

- Det kan være en større detektivop-
gave at finde ud af, hvad de reelt fejler. Er 
der en depression bag psykoserne, eller 
er det noget socialt? Kernen er at finde 
ind til grundlidelsen, så vi kan behandle 
den rigtigt. På den måde får vi skabt rum 
til at hjælpe med de kriminelle og sociale 
aspekter, som også spiller ind i de unges liv, 
fortæller Dorte Brandt Hansen og forklarer, 
at det altid er en proces for de unge i afde-
lingen, hvor de gradvist får det bedre og 
kommer til en forståelse og accept af deres 
psykiske sygdom. 

En stor del af rammerne består for 
medarbejderne i høj grad af at arbejde med 
rehabilitering og motivation hos de unge, 
der møder behandlingspsykiatrien for første 
gang i livet. 

- Vi forsøger altid at skabe en modvægt 
til de unges sygdom og kriminalitet ved at 
møde dem tillidsfuldt, så de unge har lyst 
til at gøre brug af vores system, som de vir-
kelig har brug for, siger sygeplejerske Saeed 
Soleimani-Sarajari. 

Ungdomspsykiatrisk  
Sengeafsnit U, Risskov
•   På Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit U 

behandles alle unge, retspsykiatriske 
patienter fra Region Midt, Syd og Nord

•   Afsnittet har 14 sengepladser for  
unge mellem 14-18 år

•   Langt de fleste patienter bliver 
 indlagt akut

•   Afsnittet er opdelt i en åben og en  
skærmet del 

•   I Herning er der et ungdomspsykiatrisk 
sengeafsnit med seks sengepladser

Både afdelingssygeplejersken og syge-
plejersken er enige om, at hovedfokus er 
på sygdom og behandling af sygdom, men 
at de samtidig er opmærksomme på og 
forsøger at dygtiggøre sig i relation til den 
kriminelle adfærd, de unge har. Men når 
det er sagt, så skaber netop det kriminelle 
element hos denne gruppe unge på sen-
geafsnittet nogle særlige udfordringer for 
medarbejderne. 

Er altid på forkant
For der er to sider hos de unge, retspsy-
kiatriske patienter, som er anderledes 
sammenlignet med de andre unge i afde-
lingen. Dels kan det være svært at opnå 
en alliance med de unge, fordi en dommer 
har bestemt, at de skal være indlagt netop 
der. Dels kan det være svært at rumme en 
potentielt kriminel adfærd inden for hospi-
talets rammer og særligt, når patienterne 
har en voldsdom bag sig. 

- Derfor gør vi meget i at være på for-
kant med den potentielt, voldelige adfærd 
i forhold til at kende patientens forhistorie, 
foretage screeninger, holde samtaler og 
med at lave aftaler med den unge. Belært 
af erfaring skærmer vi altid en ny, retspsy-
kiatrisk patient meget i begyndelsen for 
at beskytte både den unge, personalet og 
de andre unge i afdelingen, forklarer Saeed 
Soleimani-Sarajari.

Relationsarbejde på  
en anderledes måde
De senere år har medarbejderne på Ung-
domspsykiatrisk sengeafsnit U ændret 
deres relationsarbejde med patienterne, 
simpelthen fordi den gængse facon ikke 
er hensigtsmæssig i forhold til mål-
gruppen.

- Af hensyn til de unge selv og til per-
sonalet lægger vi ikke længere op til en 
forpligtende, udviklende relation mellem 
patienterne og medarbejderne. For de unge 
kan ikke magte en sådan relation og må 
heller ikke blive for afhængige af os. Det 
forpligtende hos os skal være rammerne 
ikke én eller flere specifikke medarbejdere, 
mener afdelingssygeplejerske Dorte Brandt 
Hansen. 
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Merete Sønderstrup står sammen med sine kolleger på 
Døgninstitutionen Holmstrupgård i Brabrand klar til 

at tage over, når unge med en psykiatrisk diagnose har 
afsluttet deres behandling i psykiatrien.

Tema: Børn i
Psykiatri og Social

•   Engen er et miljøterapeutisk tilbud for unge med 
spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. 

•   Der er plads til otte unge på Engen, hvor de fem 
pladser i øjeblikket er optaget af unge med en 
spiseforstyrrelse. 

•   Derudover er der til afdelingen knyttet en lejlighed, 
som bruges til udslusning af unge, der er tæt på at 
være færdigbehandlede.

•   Afdelingen har 11 fastansatte + afdelingslederen

•   Engen er en afdeling under Holmstrupgård, der er en 
selvejende institution med driftsaftale med Region 
Midtjylland.

OM eNGeN

¨
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Bækken risler harmonisk ned langs 
Engen, der ikke kun er beteg-
nelse for et stykke idyllisk natur, 

men også er navnet på Holmstrupgårds 
afdeling for unge med personligheds- og 
spiseforstyrrelser. Det er her mange unge 
kan få ro og pædagogisk hjælp til at få 
styr på tankerne. Det er her nogle unge 
flytter til, når de har været igennem et 
behandlingsforløb i psykiatrien. Og det er 
her de unge får værktøjer til at klare en 
selvstændig tilværelse efter institutions-
opholdet.

Merete Sønderstrup er en af de med-
arbejdere, der står klar til at tage over, når 
psykiatrien har afsluttet sit arbejde med 
den unge. Til dagligt er hun afdelingskoor-
dinator på Engen, der igennem de seneste 
syv år har specialiseret sig i behandling af 
unge med spiseforstyrrelser.

- Maden fylder meget i vores hverdag 
med de unge, men det handler i mindst 
lige så høj grad om at arbejde med de bag-
vedliggende årsager til spiseforstyrrelsen. 
Den er nemlig sjældent diagnosen i sig 
selv – men ofte symptom på noget andet, 
forklarer hun.

Relationer og tillid
Arbejdet med de unge spiseforstyrrede 
handler om at opbygge tillid gennem rela-
tioner. Personalet bruger derfor hverken 
pisk eller belønning for at få de unge til at 
spise, men indgår aftaler med hver især 
om de enkelte måltider. 

Unge med spiseforstyrrelser har behov 
for meget struktur i deres hverdag. Derfor 
foregår alle måltider på faste tidspunkter, 
og hvert hovedmåltid varer 30 minutter – 
hverken mere eller mindre. Samtidig følger 
de unge en kostplan, som de hver især har 
fået udarbejdet af en diætist på Center for 
Spiseforstyrrelser.

- Kostplanen giver de unge en tryghed 
for, at de hverken får for meget eller for lidt 
at spise, fortæller Merete Sønderstrup.

- Samtidig er det vigtigt for dem at vide, 
at de ikke kommer til at hænge over maden 
i timevis. Det kan godt være, at den unge 
ikke har fået spist alt ifølge kostplanen, når 
tiden rinder ud – men det må vi så arbejde 
videre med næste gang, forklarer hun.

Rustede til opgaven
Medarbejderne på Engen har en baggrund 
som pædagoger eller ergoterapeuter. Nogle 
har desuden taget en supplerende uddan-
nelse på Center for Spiseforstyrrelser, som 
er en afdeling under Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Center i Region Midtjylland. 
Arbejdet med de spiseforstyrrede unge 
er et krævende felt, som stiller store krav 
til medarbejdernes kompetencer og ikke 
mindst psyke.

- Det kan være meget grænseoverskriden-
de at skulle ind og korrigere næsten voksne 
mennesker under et måltid. Samtidig kan det 
være svært at forstå, at der er nogle som ikke 
vil spise og som ikke forbinder et måltid med 
noget hyggeligt. Det påvirker meget og kan i 
længden være meget psykisk nedslidende at 
arbejde med, fortæller Merete Sønderstrup.

Derfor mødes afdelingens personale cir-
ka en gang om ugen hos en af psykologerne 
på Holmstrupgård, hvor de får lejlighed til 
at tale ugens oplevelser igennem. Derud-
over mødes personalet hos psykologen en 
gang om måneden til en mere overordnet 
snak om de udfordringer, som medarbej-
derne møder i hverdagen.

Samarbejder med psykiatrien
De fleste af de unge kommer til Engen direk-
te fra behandling på en psykiatrisk afdeling. 
Det kan være fra Center for Spiseforstyrrel-
ser i Region Midtjylland, men Engen modta-

ger også unge fra de andre regioner. Endelig 
modtager afdelingen en lille gruppe unge, 
som kommer direkte hjemmefra. Typisk er 
der dog tale om unge, der tidligere har været 
indlagt med en spiseforstyrrelse. Engen 
har et løbende samarbejde med Center for 
Spiseforstyrrelser. Blandt andet er der fra 
centret tilknyttet en psykiater, der besøger 
Holmstrupgård en gang om måneden og 
udveksler viden om de unge med personalet. 

- Det er et værdifuldt samarbejde, fordi 
psykiateren kommer med en stor eksper-
tise og kender de unge lige så godt som os, 
fortæller Merete Sønderstrup.

- Psykiatrien og det sociale område er 
to forskellige verdener. Også derfor er det 
vigtigt med en konsensus om, hvordan vi 
arbejder med de unge, uddyber hun.

De unge kommer videre i livet
For et ungt menneske med en spiseforstyr-
relse varer opholdet på Engen typisk i to til 
tre år. Derefter følger et udslusningsforløb, 
der enten kan foregå i Holmstrupgårds 
bostøtte eller i et tilsvarende kommunalt 
tilbud. Derudover er det meget forskelligt, 
hvad der sker med de unge.

- Nogle vil altid bære rundt på deres 
spiseforstyrrelse. Andre vil opleve den i 
perioder, hvor de får brug for nogle af de 
strategier, som de har lært hos os. Endelig 
er der nogle, der slipper helt af deres spise-
forstyrrelse, fortæller Merete Sønderstrup.

Holmstrupgård fører ikke statistik over, 
hvordan det går de unge efterfølgende, 
men Merete Sønderstrup og hendes kolle-
ger får af og til besøg af ’gamle’ unge, som 
fortæller, at de kommet godt videre i livet.

- Det er en dejlig melding at få, fordi vi 
som fagfolk godt indimellem godt kan spe-
kulere på om vores anstrengelser gør nytte. 
Men det gør de, kan vi så høre på de unge, 
siger hun.

Af: Jan Hallin

Foto: David Bering¨
i vadestedet

En hjælpende hånd 
Døgninstitutionen Holmstrupgård i Brabrand står klar til at tage over, når unge med en psykiatrisk 
diagnose har afsluttet deres behandling i psykiatrien. På afdeling Engen har man specialiseret sig i 
unge med spiseforstyrrelser, der med opholdet bliver rustet til en selvstændig tilværelse
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Tema: Børn i
Psykiatri og Social

et fagligt indhold, men med kun én tilmelding måtte temaafte-
nen aflyses.

- Der var simpelthen ikke opbakning til et arrangement med 
både fagligt og socialt indhold. Derfor lavede vi om på konceptet og 
lavede fællesspisning i stedet for. Det har også haft stor betydning 
for børnene, at de ser, vi gerne vil være sammen med deres foræl-
dre, fortæller Bettina Dalbro, socialrådgiver på Behandlingsinstitu-
tionen Hald Ege.

Hun fortæller, at børnene har haft godt af at se, at forældre og per-
sonale kan være sammen på andre måder end i mødesammenhænge, 
selv om det også til tider har været lidt svært for nogle af børnene.

På Behandlingsinstitutionen Hald Ege bliver der stillet an 
med koteletter i fad og andre husmandsretter, når institu-
tionen inviterer de anbragte børns forældre på aftensmad 

og socialt samvær to-tre gange om året. Også forældrene til 
tidligere anbragte børn på institutionen bliver inviteret til fælles-
spisningsarrangementerne.

For ni år siden blev der på for første gang arrangeret fælles-
spisning for forældrene til de anbragte børn på institutionen i 
forbindelse med et KABU delprojekt, som skulle fremme samar-
bejdet mellem forældrene og de professionelle omkring børnene. 
Oprindeligt var der planlagt en temaaften med både et socialt og 

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Michael Lange¨

for forældre og personale i Hald Ege
Fællesspisning

På Behandlingsinstitutionen Hald Ege, som er en institution for anbragte børn og unge, mødes 
forældre og personale cirka tre gange om året over en middag og snakker om stort og småt

Den fælles forældrespisning er med til at styrke Annette Lesners (til venstre) og Bettina Dalbros samarbejde med forældrene.
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- Nogle børn havde svært ved at forlige sig med, at mor 
og far var her i Hald Ege – uden det var for at være sammen 
med dem, forklarer hun.

Fællesspisningsaftnerne er altid placeret på onsdage i 
forlængelse af den ugentlige besøgstid på Behandlingsinsti-
tutionen Hald Ege. På den måde kan forældre, der kommer 
langvejs fra, kombinere besøget med deres børn på institu-
tionen om eftermiddagen med forældrespisning om aftenen. 

Det gode samarbejde
Det gode samarbejde med forældrene betyder utrolig meget i 
arbejdet med anbragte børn, fortæller afdelingsleder Annette 
Lesner.

- Vi bruger fællesspisningen til at lære forældrene bedre 
at kende. Vi snakker ikke fagligt med dem til fællesspisnin-
gerne, men snakker om de ting, de har lyst til at snakke om, 
siger Annette Lesner.

Hun fortæller, at forældrene yder omsorg for hinanden, for 
eksempel ved at hjælpe hinanden med kørsel til arrangemen-
terne i Hald Ege.

- Forældrene knytter bånd og hjælper hinanden. De arran-
gerer fælleskørsel hertil, hvis to hold forældre bor tæt på 
hinanden. Og har et par ikke bil, men skal med tog eller bus 
hjem, sørger de andre forældre for at køre dem til stationen 
om aftenen efter spisningen, fortæller Bettina Dalbro om 
det helt unikke samarbejde, hun også ser blandt de anbragte 
børns forældre.

Lone Possekel er mor til to drenge på Behandlingsin-
stitutionen Hald Ege. Hun var med til at tage initiativ 
til den fælles forældrespisning på institutionen for 

knap ni år siden, og hun deltager i arrangementet så ofte 
hun kan.

- Den fælles forældrespisning skaber et helt specielt 
sammenhold mellem forældrene. Her kan vi snakke frit fra 
leveren om vores børn og hvad der foregår omkring dem 
med for eksempel kærester og knallerter. Vi snakker om, 
hvordan vi hver især tackler forskellige problemer med bør-
nene og giver på den måde hinanden nogle brugbare værk-
tøjer, fortæller hun.

De dage der er fællesspisning om aftenen, kører Lone 
Possekel tidligt til Hald Ege og besøger begge sine drenge. 
Bagefter går hun over og hjælper til med at dække bord og 
anrette maden til fællesspisningen om aftenen.

- Vi er stadig i rammerne, men det er mere afslappende 
og uofficielt end ellers. Det er min fornemmelse, at det 
sociale aspekt betyder rigtig meget, både for os forældre 
og for de ansatte, der er omkring vores børn til daglig, siger 
hun. 

hjælper hinanden

Fællesspisning

Forældre 

Som forælder til to drenge på Behand-
lingsinstitutionen Hald Ege sætter Lone 
Possekel stor pris på tiltaget med fælles 
forældrespisning på institutionen

Lone Possekel, som er mor til to drenge 
på Behandlingsinstitutionen Hald Ege, 

var med til at tage initiativ til den fælles 
forældrespisning og benytter sig stadig 

meget af det.

KABU er en forkortelse for Kvalitet i 
Anbringelsesarbejdet med Børn og Unge, og navnet 
dækkede over et tre-årigt kvalitetsprojekt fra 2002 til 
2005, som blev finansieret af Socialministeriet.

Formålet med KABU var blandt andet at udvikle 
kvaliteten og metoderne i anbringelsesarbejdet.

KABU

¨
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Tema: Børn i
Psykiatri og Social

Når et barn bliver indkaldt til Frikli-
nikken sammen med sine forældre, 
er mange undersøgelser planlagt 

til samme dag. Ved første besøg bliver der 
optaget sygehistorie, og børn under 13 år 
kommer til legeobservation sammen med 
en pædagog eller en sygeplejerske. Samme 
dag forestår en overlæge en somatisk 
undersøgelse af barnet, og allerede samme 
eftermiddag drøftes sagen af behandlerne 
i Friklinikken: Hvad mangler vi for at kunne 
forstå barnets vanskeligheder?

- I enkelte tilfælde, hvor sagerne er helt 
klare, kan vi faktisk beskrive barnets van-
skeligheder og stille en diagnose allerede 
efter barnets første besøg her på Friklinik-
ken, fortæller psykolog Anja Rasmussen, 
men understreger dog samtidig, at det kun 
er de færreste sager, der er så tydelige. 

- Hvis vores observationer sammen med 
skolebeskrivelsen, PPR undersøgelsesrap-
porten og forældrenes udviklingsbeskrivelse 
af barnet alt sammen stemmer overens, 
kan diagnosen i princippet stilles allerede 
efter første besøg på klinikken. Dette sker 
oftest, når det drejer sig om ADHD eller 
autisme, fortæller Anja Rasmussen.

Hvis sagen efter første besøg på Fri-
klinikken ikke er helt klar, går der typisk 
mellem én og to måneder fra familiens 
første besøg på klinikken til den børne- og 
ungdomspsykiatriske udredning er færdig. 

og lægerne også varetager vejledning og 
terapeutiske forløb.

Som psykolog er Anja Rasmussen 
ansvarlig for udredningen af sine patienter. 
Hun følger dem indtil børnene og de unge er 
færdige med udredningsforløbet, hvorefter 
hendes kolleger overtager med medicinsk 
behandling, terapi, vejledning og undervis-
ning af børnene og deres forældre.

- Det kan da være svært at slippe patien-
terne. Men jeg får i gennemsnit fire-fem 
nye familier ind om måneden, så når jeg er 
færdig med den børne- og ungdomspsykia-
triske udredning, er mit arbejde udført - og 
det er nødvendigt at give slip efter et net-
værksmøde og stole på, at barnets netværk 
tager over efter endt behandling her på 
Friklinikken, siger hun.

Der foretages her psykologiske undersøgel-
ser og tages kontakt til netværket omkring 
barnet eller den unge.

- Ind imellem stemmer vores observatio-
ner måske ikke helt overens med det, der 
beskrives i det, vi får fra skolen eller foræl-
drene, og så kan det også i enkelte tilfælde 
være nødvendigt for os at observere barnet 
i skolen eller hjemmet, før vi kan drage en 
konklusion.

På Friklinikken arbejder der både pæda-
goger, sygeplejersker, speciallæger, læge-
sekretærer og psykologer, der har hver sine 
kompetencer.

Det er en tværfaglig vurdering mellem 
overlæger, psykologer og distriktspersonale, 
der ligger til grund for den børne- og ung-
domspsykiatriske vurdering. Efterfølgende 
varetages vejledning og behandling primært 
af distriktspersonalet om end psykologerne 

på Friklinikken
Effektiv udredning 

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik i Risskov udreder 
og behandler personalet børn og unge ambulant

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Niels Åge Skovbo¨

Psykolog Anja Ramussen står sammen med sine 
kolleger for den børne- og ungdomspsykiatriske 
udredning af de børn, der bliver henvist til 
Friklinikken. Hun får i gennemsnittet fire-fem 
nye familier ind om måneden.

Friklinikken blev oprettet i efteråret 2010 som en offentlig klinik under Region 
Midtjylland. Friklinikken er et ambulant psykiatrisk behandlingstilbud for børn og 
unge. 

Friklinikken blev oprettet for at øge kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien i 
Region Midtjylland, så ventetiden og ventelisterne kunne reduceres. 

OM FRIKLINIKKeN

¨
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Blikkene var alvorlige og stemningen 
afdæmpet, da omkring 80 af Afde-
ling for Retspsykiatris 239 medar-

bejdere valgte at takke ja til psykiatri- og 
socialledelsens invitation om at komme for 
at høre om konklusionerne af den under-
søgelse om den faglige kultur, der er blevet 
foretaget af Koncern HR. Undersøgelsen 
blev bestilt af psykiatri- og socialledelsen 
på baggrund af dels en række kritiske histo-
rier i medierne og dels en patientklage. 

I kælderen under Afdeling R4 med 
fitnessmaskiner, musikinstrumenter og 
en enkelt forladt hospitalsseng som bag-
tæppe, blev undersøgelsens resultater og 
de otte initiativer som psykiatri- og social-
ledelsen nu sætter i værk på baggrund af 
undersøgelsen, præsenteret for de retspsy-
kiatriske medarbejdere. 

- Jeg vil gerne understrege for jer, at vi 
intet har fundet i undersøgelsen, der indike-
rer, at Afdeling for Retspsykiatri er et gale-
hus, der er det billede, som nogle medier 
gerne vil tegne af jeres afdeling. Jeg er glad 
for, at undersøgelsen generelt tegner et 
positivt billede af Afdeling for Retspsykiatri 
som arbejdsplads. I har givet udtryk for, at 
I er glade for jeres arbejde, I er engagerede 
og udfører et meningsfuldt stykke arbejde, 
og det er virkelig godt. Men når det er sagt, 
så må jeg også konstatere, at undersøgel-
sen også peger på nogle kritiske og uaccep-

et udviklingsværktøj, sagde Gert Pilgaard 
Christensen.   

Pressemøde med få journalister
Hvor arrangementerne for medarbejdere og 
patienter blev velbesøgt, gik pressemødet 
i bogstaveligste forstand op i røg. En vold-
som brand i det nordlige Aarhus tre kvarter 
før pressemødet skulle begynde, gjorde 
nemlig, at både radio- og tv-journalister 
valgte at dække den grå, giftige røg over 
Aarhus i stedet for at være til pressemøde 
i lysekronernes skær i den stemningsfulde, 
gamle festsal med udsigt til parken med 
nyudsprungne, lysegrønne træer. Interessen 
fra journalisternes side var der dog stadig, 
så journalisterne lavede blot andre aftaler 
om interview med direktør Gert Pilgaard 
Christensen og cheflæge Per Jørgensen.  

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere 
om selve undersøgelsen, psykiatri- og 
socialledelsens redegørelse og ikke mindst 
ledelsens otte initiativer på www.ps.rm.dk – 
se nyhed fra 14. maj 2013. 

table forhold, som vi som øverste ledelse 
straks går i gang med at gøre noget ved, 
fortalte direktør Gert Pilgaard Christensen. 

Sundt fundament for udvikling 
Undersøgelsen peger på flere forhold, hvor 
der er mulighed for forbedring og udvikling. 
Det drejer sig blandt andet om, at:
•   Der eksisterer en mindre subkultur på 

cirka 10 medarbejdere i afdelingen, hvis 
adfærd over for patienterne er grænse-
sættende og truende, og hvor tonen er 
hård

•   Medarbejderne generelt savner ledelse, 
der på grund af to vakante overlægestil-
linger betyder, at flere sengeafsnit mang-
ler personer med ledelsesansvar

•   Det er svingende, hvordan personalet 
arbejder med konflikthåndtering, og hvor-
dan kurser i dette prioriteres

- Det er jeres stemmer, der er blevet hørt 
i undersøgelsen, hvor hele 42 pct. af jer har 
deltaget i interview. Det giver undersøgel-
sen en stor troværdighed. Undersøgelsen 
viser, at fundamentet på Afdeling for Rets-
psykiatri er sundt. Derfor mener jeg, at det 
arbejde, der nu ligger forude med udvikling 
og forbedring på baggrund af psykiatri- 
og socialledelsens otte initiativer, er en 
opgave, som jeg er sikker på, at vi kan løfte 
i fællesskab. I skal se på undersøgelsen som 

skal ses som 
et udviklingsværktøj

Af: Louise Kastrup Scheibel¨

Undersøgelse af 
Retspsykiatrisk afdeling  

Den 14. maj blev en undersøgelse af den faglige 
kultur på Afdeling for Retspsykiatri, AUH Risskov, 
offentliggjort. Dagen bød på briefing af medarbej-
dere og patienter, ligesom der blev holdt presse-
møde for interesserede journalister 



Korte historier og nyt – midt i din hverdag
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Har du en iboende trang til at løbe fra din chef? Brænder du efter at slå din egen 
løberekord fra sidste år? Eller har du bare lyst til en hyggelig aften sammen med 
dine kolleger? Så er det bare om at få støvet løbeskoene af og tilmelde dig dette 
års DHL-stafet i Aarhus.

Ligesom sidste år deltager Region Midtjylland i det traditionsrige motionsløb, men 
som noget nyt vil der i år være et særskilt telt for medarbejderne i Psykiatri og 
Social. Teltet vil være at finde på pladsen den 20. august, hvor de regionale hold 
skal løbe.

PS-teltet er sponsoreret af psykiatri- og socialledelsen, men det er op til medar-
bejderne at finde ud af, hvad teltet skal fyldes med af aktiviteter og påfund. En 
arbejdsgruppe i administrationen undersøger i øjeblikket muligheden for at få lavet 
fælles løbetrøjer med tryk. Desuden arbejder gruppen på at få arrangeret fælles-
spisning og grill.

Til DHL-stafetten deltager man på løbe- eller gåhold á fem personer. For hver delta-
ger er distancen fem km uanset om man løber eller går.

PSykiaTRi Og SOcial 
TRæKKER I LøBETøJET

Danmark har fået en ny officiel 112 app, som sikrer, 
at hjælpen kommer hurtigere frem. Oplever du en 
ulykke, er det ikke altid, du kan sige, præcist hvor 
du er. Men har du downloadet den nye 112 app, 
sender du et GPS-koordinat, når du aktiverer 112 
app’en. På den måde kan Alarmcentralen se præ-
cist, hvor du er og sende hjælpen af sted med det 
samme. Det kan i sidste ende redde menneskeliv

ambulancen får også gPS-oplysningerne 
Drejer opkaldet sig om sygdom eller ulykke et sted 
i Region Midtjylland, bliver samtalen hurtigt over-
taget af en af Region Midtjyllands sundhedsfaglige 
medarbejdere. Fra AMK-Vagtcentralen rådgiver 
medarbejderen for eksempel om førstehjælp, indtil 
ambulancen når frem. Både politi og akutberedskab 
kan altså bruge oplysningerne fra 112 app’en. 

Sikker og gratis 
Den officielle 112 app til smartphone kan downloa-
des gratis fra både Google Play, Apple Appstore og 
Windows Marketplace. 

Bag 112 app’en står Rigspolitiet, Københavns Brand-
væsen og Geodatastyrelsen. Projektet er finansie-
ret af TrygFonden. 

Ny 112 aPP  
KAN REDDE MENNESKELIV
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Psykiatri og Socials sygefraværspolitik gælder for alle ansatte. Den er et 
konkret værktøj for ledere, der skal arbejde med sygefravær og Det Sociale 
Kapitel i egen afdeling.
Kurset i håndtering af sygefravær blev indført i 2012 som en forsøgsordning, 
og efter en række succesfulde kurser udbydes kurset nu fast fire gange om 
året.
På kurset får deltagerne en større viden om sygefraværssager, lovmæssige 
krav, dokumentation, mulighedserklæringer, arbejdspladsens og lederens 
rolle og om bistand fra Det Sociale Kapitel.
Kurset er skræddersyet til Psykiatri og Social som en del af HMU arbejdsmil-
jøprojektet og i sammenhæng med indsatsen for nedbringelse af sygefra-
vær i Psykiatri og Social.
Tilmelding til kurset foregår gennem www.rm.plan2learn.dk 

HåNdTeRiNg af SygefRavæR 

I PSYKIATRI OG SOCIAL
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Unge med ondt i psyken kan fremover få hjælp i et nyt dag-
tilbud, som er oprettet i et unikt samarbejde mellem Aarhus 
Kommune og Region Midtjylland. 

Daghuset enggården i Holme blev indviet onsdag den 8. maj af 
rådmand Hans Halvorsen fra Aarhus Kommune og regionsråds-
formand Bent Hansen.

Det nye dagtilbud er for normalt begavede unge mellem 15 
og 18 år, der som følge af en psykiatrisk lidelse har brug for 
et specialiseret behandlingstilbud uden døgnanbringelse. et 
ophold på enggården varer et år og indeholder både afklaring og 
behandling.

Fordelen ved et ophold på enggården er, at den unge får en fast 
base i dagtimerne, men samtidig får den unge mulighed for at 
bevare sit netværk i form af venner og familie. 

Organisatorisk bliver enggården tilknyttet Holmstrupgård, der 
har årelang erfaring med at behandle unge med psykiatriske 
lidelser. Derudover er Ungdomscentret i Aarhus Kommune og 
Center for Innovation og Metodeudvikling involveret i samar-
bejdet. 

Daghuset enggården har plads til 10 unge.

NyT dagTilbud 
FOR UNGE SINDSLIDENDE

Socialområdets specialområder er nu alle kommet i luften med nye hjemmesider til afløsning for de hidtidige 31 selvstændige hjemmesider for 
regionens sociale bosteder og institutioner. 

Arbejdet med at omlægge hjemmesiderne begyndte i sommeren 2012 frem mod fusionen til de ni specialområder, og fortsatte med finpudsning i 
årets første måneder.
- Det har været en krævende proces for de involverede medarbejdere på tilbuddene. Ikke mindst fordi arbejdet med at omlægge siderne fandt 
sted, mens alle var travlt beskæftiget med mange andre opgaver i forbindelse med omstillingsprocessen, siger kommunikationsmedarbejder Jan 
Hallin fra PS-kommunikationsteamet, der har været tovholder i processen.

Samtidig har det for flere af de lokale webredaktører været en udfordring at skulle genopbygge siderne på ny, fordi de blot halvandet år forinden 
var igennem en tilsvarende proces med at få opbygget de lokale hjemmeside.
- Men alle har taget positivt imod udfordringen og er gået ind i arbejdet med åben pande, siger Jan Hallin.

Specialområdernes hjemmesider finder du under fællesportalen www.social.rm.dk

SPecialOmRådeR ONLINE
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PSykIatRIløb
RISSKOV 2013
Torsdag den 13. juni kl. 11 afholdes Psykiatriløb Risskov 2013. 
Løbet starter og slutter i parken ved Aarhus Universitets-
hospital, Risskov. 

Det koster 50 kr. at deltage uanset distance (2,4 km gå/
løbedistance eller 5 km løbedistance). Inkluderet i prisen er:
Løbsnummer og microchip til tidtagning 
Sandwich, frugt og en flaske vand 
Medalje for deltagelse i løbet 
Elektronisk diplom med individuel løbstid 

På dagen vil der blive rejst et stort telt, hvor ni interesseor-
ganisationer vil være til stede med information og mate-
rialer om psykiatri, motion og sundhed. Desuden vil gøgler-
truppen De Splittergale underholde i tidsrummet 10.15-10.45. 
der er åbent for tilmelding til løbet via hjemmesiden indtil 
den 5. juni:

www.psykiatriloeb-risskov.rm.dk



22

Af: Gudrun Haller

Foto: Michael Lange¨

Årsskiftet 2018 og 2019 bliver helt særligt for psykiatrien i Region Midtjylland, 
i det de nye hospitaler i Gødstrup og Skejby åbner for psykiatriske patienter

 

Om seks år flytter  

psykiatrien ind i  2 splinternye huse
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I 2018-19 tages to splinternye hospitalsbyggerier til psykiatrien 
i brug. I Gødstrup ved Herning bygges DNV Gødstrup - Det Nye 
Hospital i Vest, her suppleres den somatiske del med bygninger 

til de psykiatriske funktioner i den midt- og vestlige del af regionen. 
De nye bygninger kommer til at rumme såvel voksen- som børne- 
og ungdomspsykiatrien.

I Skejby vil DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som den 
sidste del af byggeriet blive udvidet med bygninger til alle de psy-
kiatriske funktioner, som i øjeblikket har hjemme i Risskov.

Begge steder er brugere, borgere og personale involveret i for-
beredelserne. Der er nedsat brugergrupper med medarbejder- og 
lederrepræsentanter fra de berørte områder, som bidrager til, at der 
skabes de bedst mulige rammer om fremtidens psykiatri. 

Grupperne har blandt andet været på flere studieture for at få 
inspiration til, hvordan man skaber de bedste rammer om den psy-
kiatriske behandling i Skejby og Gødstrup.

Men lige nu er der lang vej igen.

DNU - Skejby
Hvad DNU byggeriet i Skejby angår, konkurrerer tre konsortier om at 
få opgaven. De tre konsortier er blevet prækvalificeret til at gå vide-
re i en konkurrencepræget dialog om den endelige OPP-kontrakt 
(Offentligt Privat Partnerskab) om et nyt Psykiatrisk Center ved 
DNU, som blev sendt i udbud som den 16. januar i år.

Projektet består af et nybyggeri på godt 50.000 kvadratmeter 
- herunder en retspsykiatrisk afdeling og af overtagelsen af de eksi-
sterende bygninger i Risskov. 

De tre konsortier, der dyster om opgaven er: KPC Herning A/S, 
MT Højgaard A/S og Sjælsø Danmark A/S 

Det er første gang i Danmark, et så stort og komplekst et OPP-
projekt - med både nybyggeri og overtagelse af eksisterende byg-
ninger - udbydes. 

Udvælgelsen foregår efter en dialogproces, hvor der afvikles tre 
dialogmøder med hver ansøger. Og forventningen er, at der er fun-
det en vinder af kontrakten i slutningen af april 2014. 

Gruppen, der er i dialog med konsortierne, består af både ledere 
og medarbejdere.

DNV – Gødstrup
I Gødstrup udbydes projektet som en åben idekonkurrence. Her skal 
bygges 17.500 kvadratmeter til psykiatrien.

Et konsulentfirma er i øjeblikket ved at udarbejde et koncept-
program, som blandt andet viser, hvilke funktioner, der skal fungere 
sammen. Konceptprogrammet udgør et væsentlig element i det 
konkurrencemateriale, der skal være klar til september, hvor kon-
kurrencen om at få byggeopgaven udbydes.

Ved denne konkurrence udvælges tre vindere, som man så går i 
dialog med om, hvem der skal have opgaven.

Sideløbende regnes der på, hvad der skal til for, at der bliver 
plads til det hele. De to byggerier beregnes nu ud fra de samme 
kriterier. Der har på nogle områder været anvendt forskellige forud-
sætninger i de to projekter ved beregningen af, hvor meget plads 
der er brug for. Nu bliver forudsætninger så vidt mulig ens for de to 
projekter. Retspsykiatrien i DNU og forskelligheder i de to somati-
ske byggerier gør at alle forudsætninger ikke bliver ens, fortæller 
specialkonsulent Sven Hagen.

Han medgiver, at det ikke er nok at kende sine tal, når man skal 
bygge for fremtiden. Man skal også helst være lidt synsk for at 
ramme plet med hensyn til de fremtidige behov. 

PS Bladet vil følge byggeprocesserne her i spalterne. Men inte-
resserede kan også følge med på de to byggeriers hjemmesider:

http://www.dnu.rm.dk
http://www.dnv.rm.dk
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psykiatrien ind i  2 splinternye huse
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tidsplan for psykiatrien i DNV
•   Udarbejdelse af byggeprogram og udbudsgrundlag:  

januar 2013 – august 2013
•   Åben konkurrence: september 2013 – juli 2014
•   Projektering: September 2014 – november 2016
•   Udbud og licitation: November 2016 – marts 2017
•   Udførelse: marts 2017 – oktober 2018
•   Test, afprøvning og klinisk ibrugtagning:  

Oktober 2018 – december 2018
•   Færdiggørelse af udearealer: Marts 2019 – juli 2019

tidsplan for psykiatrien i DNU
•   Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: medio januar 2013
•   Prækvalifikation af deltagere: marts 2013
•   Dialogmøder med hver af de prækvalificerede tilbudsgivere: 

Juni, august og september 2013
•   Udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale: Oktober 2013
•   Frist for at afgive endeligt tilbud: Årsskiftet 2013/2014
•   Godkendelse i regionsrådet: Februar 2014
•   Projektering 
•   Byggeperiode - byggestart 2015 med aflevering ultimo 2018. 

Herning Holstebro Risskov
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Adfærdsvanskelige, utilpassede og 
udadreagerende unge står som den 
fælles målgruppe for tre af Psykiatri 

og Socials institutioner i Region Midtjylland. 
Selvom MultifunC i Viby, Koglen i Stakroge 
og Grenen i Glesborg er tre forskellige insti-
tutioner med hver sit særpræg, så er der 
fælles referencepunkter – og fælles udfor-
dringer.

Én af metoderne til at hjælpe og støtte 
de unge på er nu fælles for de tre institu-
tioner. Konceptet under bogstaverne ART 
(Aggression, Replacement Training) går ud 
på at hjælpe de unge med at udvikle sociale 
færdigheder og give dem teknikker, der kan 
hjælpe med at styre deres vrede og frustra-
tioner og træne deres sociale færdigheder 
og kompetencer. ART er et effektivt og 
forskningsbaseret koncept, som er udviklet 
i USA og anvendes i ungdomsinstitutioner 
omkring New York.

Grenen har afprøvet konceptet
Konceptet ART har i tre år været anvendt 
på den sikrede institution Grenen med øko-

- Vi arbejder meget med motiverende 
samtaler, der skal få de unge med til træ-
ningssessionerne. Og så gør vi meget for 
at det skal være hyggeligt, fortæller Birthe 
Rosendal.

Arbejdet og træningen med ART fore-
går i moduler, og hver uge har sit tema. 
Temaet er kendt af alle på institutionerne, 
men ellers foregår sessionerne i et trygt 
og aflukket rum. Her er der plads til læring, 
træning og øvelser - og vel at mærke uden 
løftede pegefingre.

Det, der arbejdes intensivt med, er både 
social læring, kognitive forløb, teknikker 
der skal afhjælpe vrede og frustration samt 
holdninger og moral. Det sker alt sammen i 
grupper og bl.a. ved hjælp af rollespil.

Hos de tre ledere er der en klar fornem-
melse af, at konceptet ART virker. Og med 
de nye satspuljemidler kan der de næste tre 
år arbejdes og trænes videre med forank-
ring af ART i de tre institutioner.

nomisk støtte fra satspuljemidlerne. Den 
nye institution MultiFunC, der officielt blev 
indviet sidst i januar, har allerede ART på 
paletten, men nu er konceptet også blevet 
en del at Koglens hverdag.

Ved årsskiftet udløb puljemidlerne fra 
satspuljen, men Region Midtjylland har søgt 
og fået en ny bevilling for de næste tre år, 
så den nu dækker de tre institutioner i Psy-
kiatri og Socials nye specialområde ”Krimi-
nalitetstruede og dømte børn og unge”.

Tre ledere fra de tre institutioner har sat 
hinanden stævne hos MultiFunC på daglig 
leder Birthe Rosendals kontor. Michael  
Aakjær, daglig leder af undervisning & 
uddannelse i specialområdet for ”Krimina-
litetstruede og dømte børn og unge”, og 
Michael Højer fra Koglen er på besøg for at 
tale om ART - samt deltage i den officielle 
åbning af MultifunC.   

Et forløb de unge får noget ud af 
De tre ledere er enige i, at ART er et forløb 
de unge får noget ud af. Og tilbagemeldin-
gen fra de unge selv er positiv. 

bredt ud til tre institutioner

Af: Finn Marsbøll

Foto: Niels Åge Skovbo¨

ART-projekt 

multifunc i viby: MultifunC er en døgninstitution til unge med udadreagerende adfærd og svære adfærdsproblemer. Målgruppen 
på MultifunC Midtjylland er unge i alderen 14-18 år med alvorlige vanskeligheder, som kan være kriminalitet, aggressiv eller voldelig 
adfærd samt unge, som har begået alvorlige regelbrud i hjem og skole. Desuden kan de unge have misbrugsproblemer. Det er unge, 
som har flere risikofaktorer, og som er i høj risiko for fortsat at udvikle antisocial adfærd 

koglen i Stakroge: Koglen er etableret som den første sikrede døgninstitution i Jylland i 1988 og består af to sikrede afdelinger samt 
en åben afdeling i nærheden af Spjald. Målgruppen er unge mellem 12 og 18 år, der har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme 
ud i kriminalitet. Koglen tilbyder også udrednings- og behandlingsforløb for unge, der er socialt anbragte, unge med adfærdsmæssige 
forstyrrelser og unge i risiko for udvikling af egentligt rusmiddel misbrug

grenen i glesborg: Målgruppen er unge mellem 12 og 18 år. Grenen tager i mod unge, der har begået kriminalitet eller er i risiko for at 
komme ud i kriminalitet, samt unge der er socialt anbragte, unge med adfærdsmæssige forstyrrelser og unge med forskellige former 
for psykiske lidelser herunder ADHD, ADD, OCD eller personlighedsforstyrrelser. Grenen modtager endvidere unge med diverse former 
for misbrugsproblematikker. Grenen er delt op i fem afdelinger: Den særligt sikrede afdeling Syd, de sikrede afdelinger Kronen og Nord 
samt de to åbne afdelinger Toppen og Roden.

¨

Satspuljemidler hjælper utilpassede unge på MultifunC, Koglen og Grenen
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Michael Aakjær, Birthe Rosendal og Michael Højer 
fortæller, at i specialområdet for ”Kriminalitetstruede 
og dømte børn og unge” bruger man konceptet ART, 

(Aggression, Replacement Training) som går ud på at 
hjælpe de unge på de tre institutioner med at udvikle 

sociale færdigheder og give dem teknikker, der kan 
hjælpe med at styre deres vrede og frustrationer samt 

træne deres sociale færdigheder og kompetencer.

FAKTA OM ART

¨
Aggression Replacement Training (ART) er et evidensbaseret kognitivt behandlingsprogram, der har sit udgangspunkt i kognitiv 
adfærdsterapi. Programmet har overordnet tre fokusområder, nemlig: 

•  Social færdighedstræning (godt samvær)
•  Moralsk omtanke træning (tænk dig om)
•  Aggressionsforvaltning (styr din vrede)

Forløbet er manualbaseret og består i sit fulde omfang af tre ugentlige lektioner á tre timer i 10 uger, i alt 90 timer. I 
ungdomskommissionens betænkning 1508 om ungdomskriminalitet fra 2009 anbefales ART desuden, fordi det i flere udenlandske 
undersøgelser er påvist at have en recidivhæmmende (tilbagefald til ny kriminalitet) effekt.
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Torben Devantiers forskning i sammenhænge mellem 
depression og hjertesygdom sammenfattes i hans ph.d-

afhandling, som ved redaktionens deadline netop er 
blevet afleveret ved Aarhus Universitet.

Center for Psykiatrisk Forskning 
blev nedlagt 1. april 2013. Den 
kliniske forskning er i dag blevet 
lagt ud i de enkelte kliniske 
afdelinger.

Grundforskningsdelen og 
støttefunktionerne til forskningen 
er organisatorisk overgået til 
Aarhus Universitet

CeNTeR FOR PSyKIATRISK 
FORSKNING ¨

Forskning i 
sammenhængen 
mellem 
depression og 
hjertesygdom
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Forekomsten af hjertesygdom er høj 
blandt patienter med depression – 
og forekomsten af depression hos 

hjertesyge er cirka tre gange så høj som 
hos baggrundsbefolkningen. Endvidere har 
studier vist, at efter en blodprop i hjertet, 
er risikoen for en ny blodprop fordoblet, 
hvis man har depression.

Flere gange tidligere er der på verdens-
plan blevet forsket i, om forekomsten af 
forkalkninger i hjertets blodkar er forhøjet 
hos patienter med depression. I halvdelen 
af studierne fandt forskerne en forhøjet 
forekomst af forkalkninger hos deprimerede 
patienter – i den anden halvdel af studierne 
fandt forskerne ingen sammenhæng.

Nu har en forsker, læge Torben Devantier, 
sat sig for at undersøge tesen om en sam-
menhæng endnu engang. Han er i gang 
med at undersøge, om hjerneforandringer 
som er forbundet til depression, også er for-
bundet til forkalkning af hjertets blodkar.

Hans første studie var en del af et 
kardiologisk studie med 1200 tilfældigt 
udvalgte personer på henholdsvis 50 og 60 
år. De fik alle foretaget en CT-skanning af 
hjertet, hvor de fik målt mængden af kalk 
i hjertets blodkar, og halvdelen udfyldte et 
depressionsspørgeskema.

- Vi fandt ikke nogen klar sammen-
hæng mellem mængden af kalk i hjertet 
og depression. Hos mænd var der dog en 
tendens. Havde vi haft endnu flere med i 
studiet, eller havde vores forsøgspersoner 
været ældre, havde vi måske kunnet se en 
sammenhæng, forklarer Torben Devantier. 

Han gik videre med et studium, hvor 
han på en mindre gruppe patienter med 
sent indsættende depression og en rask 
kontrolgruppe foretog en CT-skanning af 

hjertet, en hjerneskanning (MR-skanning) 
og en ultralydsundersøgelse af halsens 
blodkar. Han forventer, at en samtidig 
undersøgelse af åreforkalkning flere steder 
i kroppen kan give ny indsigt i samspillet 
mellem depression og forkalkningssygdom. 
Desuden udforskes forholdet mellem blødt 
væv og kalk i selve hjerteforkalkningerne, 
hvilket ikke tidligere er undersøgt hos 
patienter med depression.

En lille brik i et kæmpe puslespil
Torben Devantier er ikke i tvivl om, at der 
er en sammenhæng mellem depression og 
hjertesygdom. Spørgsmålet er blot, hvor 
sammenhængen skal findes.

- Det er 20 år siden, at man for alvor 
blev opmærksom på de statistiske sam-
menhænge mellem depression og hjerte-
sygdom. Siden har vi spekuleret meget i, 
hvad sammenhængene kunne være. De 

oplagte grunde kunne selvfølgelig være, at 
depression får folk til at ryge mere, dyrke 
mindre motion og spise mere usundt. Og 
det er jo alle klassiske risikofaktorer ved 
hjertesygdom, forklarer han og fortsætter:

- Men selv når man så vidt muligt har 
korrigeret for det, er den statistiske sam-
menhæng mellem depression og hjertesyg-
dom til stede. Det kan for eksempel skyl-
des, at immunforsvaret er overaktivt ved 
en depression, eller at blodpladerne er mere 
reaktive, siger Torben Devantier.

- De studier vi laver, er små brikker i et 
kæmpe puslespil, forklarer han.

Resultaterne af Torben Devantiers forsk-
ning sammenfattes i hans ph.d-afhandling 
ved Aarhus Universitet. Afhandlingen bliver 
offentliggjort efter hans ph.d-forsvar til 
september.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: David Bering¨

Forskning er en grundforudsætning for udvikling af psykiatrien. Ny viden bliver 
skabt gennem forskning og muliggør en mere målrettet udredning af behandling 
til gavn for patienterne.

Både i voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien har Region Midtjylland en særlig 
forpligtigelse til at integrere grundforskning og klinisk forskning i det daglige 
arbejde til gavn for den kliniske virksomhed på alle afdelinger.

Psykiatrien i Region Midtjylland er en aktiv og anerkendt forskningsaktør, som 
sætter en ære i at gøre sig gældende på et højt niveau i regional, national og 
international sammenhæng.

FORSKNING I PSyKIATRIeN

¨

MR-skanning til undersøgelse af patienter med depression har været kendt siden 
slutningen af 1980´erne, men har hidtil ikke været anvendt rutinemæssigt i den 
diagnostiske udredning.

Den teknologiske udvikling inden for billeddannende teknikker har imidlertid 
medført, at man i dag med komplicerede MR-skanningsteknikker kan få indsigt i 
såvel strukturelle som funktionelle forhold i hjernen ved depression.

MR-SKANNING

¨

En læge har i længere tid 
udforsket sammenhængen 
mellem depression og  
hjertesygdom

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | juni 2013
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

PSykiaTRiPlaN 2013-2016 
SKAL MEDVIRKE TIL AT SIKRE LæNGERE LIV FOR PSYKISK SYGE
Psykisk syge patienter dør i dag 15-20 år tidligere og lider af flere somatiske sygdomme end andre. Et af formålene med psykiatripla-
nen er at mindske overdødeligheden blandt psykisk syge ved at sætte fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og forstærke inte-
grationen og samarbejdet mellem psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen. 

Psykiatriplan 2013-2016 for Region Midtjylland tager afsæt i den ambitiøse vision ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk 
sygdom”. Visionen udstikker pejlemærkerne for de kommende års initiativer inden for psykiatrien i Region Midtjylland. 

Inden vedtagelsen i regionsrådet den 20. marts har Psykiatriplan 2013-2016 været i høring, og der er modtaget 51 høringssvar fra blandt andet 
Sundhedsstyrelsen, kommuner, bruger- og pårørendeorganisationer, regionale medarbejderfora, faglige organisationer samt faglige råd.
 

MEStRING OG 
SaMMENHæNG
Regionspsykiatrien Vest, Region Midt-
jylland, inviterer d. 11. september – 12. 
september 2013 til den 6. Tværfaglige 
Mestringskonference. 

Konferencen sætter fokus på menneske-
lige relationers betydning og mestringsbe-
grebet. Denne gang er titlen:

Mestring og sammenhæng. Psykiatri i  
en individualiseret og standardiseret tid.
Læs mere om konferencen på  
www.mestringskonference.rm.dk
Tilmelding sker på www.rm.plan2learn.dk 
– søg: Mestringskonference. 

Sidste tilmelding d. 20. juni 2013.

Oustruplund ved Kjellerup var onsdag 10. april værter for en velbesøgt konference 
om unge og misbrug. Konferencen foregik i Arena Midt i Kjellerup, hvor cirka 150 
mennesker var kommet for at høre de to oplægsholdere, antropolog Dan Orbe og 
psykolog Jens Hardy Sørensen fortælle om deres erfaringer med at få unge ud af 
et misbrug. 

En aktuel rapport anslår, at 55.000 unge i alderen 15-24 år har et behandlings-
krævende forbrug af stoffer og alkohol. 

Dan Orbe er til dagligt ansat i Københavns Kommune, der har haft succes med 
behandlingstilbuddet U-turn til unge misbrugere af hash og andre stoffer. U-turn ind-
drager både de unge og deres familier i processen med at komme fri af misbruget. 

Jens Hardy Sørensen kunne fortælle om en såkaldt mentaliseringsbaseret tilgang 
i arbejde med misbrug. Mentalisering er en metode til at forstå egne og andres 
adfærd og tanker. Metoden er udviklet til behandling af mennesker med forskel-
lige psykiatriske lidelser, men har vist sig virksom over for mennesker med spise-
forstyrrelse, selvskadende adfærd og misbrug.

velbeSøgT kONfeReNce   
OM UNGE OG MISBRUG

Oplægsholder Dan Orbe i 
samtale med psykolog Anita 
Bergmann fra Oustruplund 
under den velbesøgte 
konference i Kjellerup. 
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vellykkeT jObROTaTiON  
I PSYKIATRIEN

STOR TilfRedSHed   
MED PSYKIATRIEN 
I REGION MIDTJYLLAND

60 fastansatte sygeplejersker har fået nye kompetencer. Fire ledige 
sygeplejersker har fået fast arbejde, og 11 andre ledige har fået for-
længet deres vikariat. Det er det foreløbige resultat af jobrotations-
projektet for sygeplejersker i psykiatrien i Region Midtjylland.

Mens 60 fastansatte sygeplejersker har været på efteruddannelse, 
har 30 ledige sygeplejersker – heraf 20 nyuddannede – vikarieret for 
dem. De ledige sygeplejersker har under forløbet være på to ugers 
uddannelse, fulgt op af fire ugers praktik på afdelingerne og endnu to 
ugers uddannelse. Derefter er de blevet ansat i vikarjob på de psykia-
triske behandlingsafdelinger i tre måneder.

I efteråret starter et lignende jobrotationsprojekt for ledige social- og 
sundhedsassistenter og plejere, da social- og sundhedsassistenterne 
og plejerne i psykiatrien og på socialområdet i Region Midtjylland skal 
på efteruddannelse.

Et stort flertal af de psykiatriske patienter er godt tilfredse med 
behandlingen i psykiatrien i Region Midtjylland. Det viser de lands-
dækkende undersøgelser af patienter og pårørendes oplevelse af 
psykiatrien, LUP Psykiatri. 

Undersøgelserne er foretaget i efteråret 2012 og omfatter indlagte 
og ambulante patienter i voksenpsykiatrien og deres pårørende 
samt ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og 
deres forældre. 

Konceptet for de landsdækkende psykiatriundersøgelsers giver 
mulighed for at formulere regionale spørgsmål inden for områder, 
som landsundersøgelserne ikke berører eller regionerne ønsker 
uddybet. 

Region Midtjylland har i år blandt andet spurgt patienterne i 
ambulatorierne om deres oplevelse af at få hjælp til fysiske syg-
domme under behandlingen. 

Opfølgningen vil bygge videre på de gode resultater, der ses i dette 
års undersøgelser. Der vil fortsat blive sat fokus på kommunikation 
og information. 

Herudover vil der blive sat fokus på psykiatriske patienters fysiske 
helbred, ligesom undersøgelserne har været med til at påpege 
behovet for yderligere understøttelse af mestring af egen sygdom, 
især blandt patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. 

Psykiatri og Social

Sæt skub i 
sygeplejekarrieren
– bliv rotationsvikar i psykiatrien
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ideen med en regionsdækkende rådgivningstelefon,  
der kan hjælpe patienter og pårørende med råd og  
vejledning, når de står i en akut psykiatrisk krise,  
har vist sin store berettigelse.

I 2012 tog linjen mod 13.584 opkald. Det er en stigning på cirka 
71 procent i forhold til 2011. Det viser årsberetning for 2012 fra 
Psykiatrisk Modtagelse ved Aarhus Universitetshospital Ris-
skov, som driver rådgivningstelefonen.

Det er erfarne psykiatriske medarbejdere fra Aarhus Universi-
tetshospital Risskov, der besvarer opkaldene til rådgivningste-
lefonen. Her rådgiver de om psykiatriske problemstillinger og 
vejleder om, hvor borgerne kan henvende sig for at få hjælp. 
Psykiatrisk rådgivningstelefon har telefonnummer 78 470 470. 
Herudover er der et særligt nummer, som praktiserende læger, 
vagtlæger, politi og ambulancetjenesten kan benytte, når 
de har behov for akut rådgivning. Dette nummer har lægelig 
backup døgnet rundt. 

Region Midtjylland åbnede den psykiatriske rådgivningstelefon 
den 1. januar 2011.

70 PROceNT 
fleRe OPkald 
TIL PSYKIATRISK 
RÅDGIVNINGS-
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OBS
Kontakt:
PsykInfo Midt: 7847 0450 
psykinfo@rm.dk
www.psykinfomidt.dk

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

PSykINFO MIDt OG PSykIatRISk FORSkNINGSbIblIOtEk ER åbENt FOR HENVENDElSE:

Bogomtaler fra
PsykInfo Midt og Psykiatrisk Forskningsbibliotek

ved bibliotekar og informationsmedarbejder line Gry Christensen

DEN MOtIVERENDE SaMtalE I tEORI OG PRakSIS
Gregers Rosdahl – Munksgaard, 2013. – 260 sider. 250 kr.  

Forfatteren indleder med overvejelser om egenmotivation i forbindelse med morgenens, om aftenen planlagte, 
spinningtime, som snooze-knappen vinder over! Det giver anledning til at forfatteren spørger sig selv: Hvad er 
det, vi konkret skal gøre for at motivere et andet menneske til at ændre adfærd, til at skabe lyst til forandring? 
Hvordan kan man professionelt i samtaler metodisk ”sparke til” andre menneskers forandrings-parathed på en 
respektfuld måde?
Bogen retter sig mod forskellige fagområder, blandt andet mod ansatte inden for forsorgsområdet, 
ungeområdet og kriminalforsorgen, misbrugsområdet og psykiatrien 

Der findes mange bøger om motivation. Rosdahls tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området og 
introducerer en 4-fasemodel, som går frem skridt for skridt:
1.   At opbygge en empatisk relation og skabe engagement
2.   At skabe fokus og et klart mål for samtalen
3.   At kunne styre samtalen og herunder tydeliggøre samtalepartnerens egne argumenter for at forfølge 

forandringen
4.   At udarbejde en motiverende og forpligtende plan

Udvalgte cases fra forskellige indsatsområder, for eksempel rehabilitering, psykiatri, misbrug, compliance og sundhed generelt, gør det, i følgeskab med 
beskrivelsen af værktøjer og strategier, håndgribeligt og let for fagfolk at gennemføre motiverende samtaler. 
Omfattende litteraturliste, detaljeret stikordsregister og flot oversigt bagerst over fokuspunkter, værktøjer og strategier, som knytter sig til hver af de fire faser. 

bogen kan lånes på aU library, Psykiatri (tidligere Forskningsbiblioteket) eller nærmeste folkebibliotek.

Et lIV I PERIFERIEN
levevilkår og samfundsdeltagelse blandt danskere med svære sindslidelser. – Rockwool Fondens 
Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag, 2012. – 203 sider – Redigeret af Jane Greve.  
 
Lad det være sagt straks: dette er ikke en let læst bog. Her er tale om forskningslitteratur, der bygger på 
registerdata, det vil sige mange grafer og tabeller. Men introduktionen, med overskriften ”Omkostninger ved 
et liv med svære sindslidelser” gør, at der er mulighed for at få hul på bogen og lyst til at dykke ned udvalgte 
steder. Og der er tale om spændende stof.  
”Socioøkonomiske og helbredsmæssige forhold blandt personer med en svær sindslidelse – en beskrivende 
analyse” dækker således over emnerne sindslidelse og familieforhold, uddannelse, arbejdsmarkedsstatus, 
indkomst, kriminalitet, somatiske sygdomme og dødelighed. 
Forskellige bud på hvilke diagnoser der anses for meget svære og hvilke andre forhold, der skal være til stede, 
før en sindslidelse kan defineres som svær, uddybes og nuanceres. Afhængig af afgræsningsform når man frem 
til, at et sted mellem en og ni procent af den danske befolkning har en svær sindslidelse. 
Det konkluderes, at der er en stor overdødelighed, og der er en markant svagere tilknytning til arbejdsmarkedet 
blandt mennesker med en svær psykisk sygdom. Mange er langt fattigere end resten af befolkningen, har væsentligt 
lavere uddannelse, lever langt oftere alene og er overrepræsenteret, når det gælder kriminalitet og selvmord.

bogen kan downloades gratis på nettet og lånes på aU library, Psykiatri (tidligere Forskningsbiblioteket) eller nærmeste folkebibliotek
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Michael Lange¨

Tine Østergaard Jørgensen

Fokus på innovation

Region Midtjylland skal arbejde med innovation, og i Psykiatri og 
Social er der nedsat et tværgående team, der skal arbejde mål-
rettet med innovation.

- Det er innovationsteamets opgave at udarbejde koncepter til, hvordan 
vi i Psykiatri og Social arbejder med innovation. Det er også vores opgave 
at planlægge, facilitere og koordinere innovationsinitiativer i forhold til 
arrangementer, for eksempel en innovationscamp, fortæller Tine Øster-
gaard Jørgensen, som er tovholder for innovationsteamet.

et af de første projekter, innovationsteamet sammen med Midtlab skal 
kigge på, er hvordan man kan komme af med overbelægningen af sen-
gepladser i Risskov.

- Tre afdelinger i Risskov er særligt udfordret af overbelægning, og det 
problem vil vi nu forsøge at løse med innovation, fortæller Tine Øster-
gaard Jørgensen.

Første skridt er sammen med Midtlab, som er Region Midtjyllands labo-
ratorium for innovative eksperimenter, at lave en innovations-camp, 
hvor innovationsteamet sammen med konsulenter fra Midtlab og repræ-
sentanter fra de tre berørte afdelinger i Risskov mødes med nogle, som 
slet ikke har samme faglige indsigt i problematikken.

- Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal deltage på campen. Men 
idéen med den er både at inddrage nogen, som ved noget om problema-
tikken og nogle som slet ikke ved noget om det. Det kunne for eksempel 
være en teenager, en kollega, en ven, en pårørende eller nogle fra kom-
munen. Formålet er at flytte mindsettet, så vi kan se problemet fra en 
anden vinkel. Vi skal kigge på arbejdsgangene og se på, hvad vi kan gøre 
anderledes, forklarer Tine Østergaard Jørgensen.

Psykiatri og Social skal i forhold til regionale krav opstille en-to bane-
brydende innovationsprojekter, og de opfinder ikke sig selv, understreger 
Tine Østergaard Jørgensen

- Det er stadigvæk nyt for os at arbejde så målrettet med innovation. Vi 
bliver nødt til at prøve os frem for at finde ud af, hvad der fungerer og 
hvad der ikke fungerer. Det er svært på forhånd at spå om, hvilke projek-
ter, man kan løse med innovation, siger hun.


