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PS-bladet er et fagligt medarbejderblad 
for alle ansatte i Psykiatri og Social. 
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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
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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: Overgange i Psykiatri og Social
Hvordan tager vi hånd om unge med autisme, der flytter 
hjemmefra og ind på et af regionens botilbud? PS Bladet 
sætter i dette nummer fokus på de snitflader og overgange, 
der kan være for borgere i mødet med psykiatrien og det 
specialiserede socialområde i Region Midtjylland.  
Se temaartiklerne   ............................................... 07-14

Unge skaber et frirum uden 
sygdom og diagnoser
Ungecafé på U-Seng i Risskov 
er populær blandt patienterne  .....................................04 

DHL: Godt 680 PS-løbere gjorde 
Mindeparken grønnere  ................................................. 15

80 markerede vellykket jobrotation 
for sygeplejersker
60 sygeplejersker i psykiatrien har fået 
efteruddannelse, mens 30 ledige sygeplejersker 
har vikarieret for dem  ....................................................  18 

Hvor brænder det..? 
Regionspsykiatrien Viborg-Skive har gennemgået 
en teoretisk brand- og evakueringsøvelse  .................. 20 

Et fagligt løft for IKH 
På Institut for Kommunikation og Handicap 
samarbejder de med en forskningsenhed fra 
Aarhus Universitet om forskning i børn og 
unges trivsel og robusthed  ........................................... 22 

Afdeling M har sat kurs mod fremtiden 
Et nyt fælles storambulatorium er ved at tage 
form i Risskov  ................................................................. 24

Flere boller på suppen 
Centralkøkkenet i Risskov har haft besøg af en  
antropolog, som har givet både ledelsen og  
medarbejderne et nyt og forfriskende indblik  
i køkkenets kultur ........................................................... 26
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FORSIDEN: 
Centralkøkkenet i Risskov inviterede sidste år en virksomhedsantropolog 
ind i køkkenet. Antropologen skulle se på køkkenets kultur og komme 
med forslag til, hvordan køkkenet kan blive en endnu bedre arbejdsplads 
for de 64 medarbejdere. Her ses Cheføkonoma Ole Hoffmann sammen 
med ernæringsassistent Louise Jensen.
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For to år siden blev Rikke Nielsen, 
souschef på U-Seng i Risskov, kontaktet 
af en frivillig fra Ungdommens 

Røde Kors. Den frivillige havde personligt 
kendskab til ungdomspsykiatrien i Risskov, 
hvor hun tidligere havde været patient. Her 

følte hun sig ensom og isoleret og savnede 
samvær med andre end sygeplejersker og 
pædagoger. Hun forslog, at man skabte et 
frirum for patienterne, hvor unge frivillige fra 
Ungdommens Røde Kors kunne fungere som 
besøgsvenner for patienterne.

uden sygdom og diagnoser

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: David Bering¨

Unge skaber et frirum 

Souschef på U-Seng i Risskov, Rikke 
Nielsen, fortæller, at puslespillet er 
en gennemgående aktivitet hver 
gang, de unge mødes i UngeCaféen. 

Én torsdag aften om måneden sker der noget helt særligt på U-Seng i Risskov, som specielt de unge 
patienter glæder sig rigtig meget til. Der holder UngeCaféen åbent i et par timer, hvor patienterne møder 
andre unge i øjenhøjde
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- Jeg troede ikke, jeg ville få tilladelse fra 
min ledelse til at gennemføre projektet. Det 
var en god idé, men psykiatrien har altid været 
et lukket land for omverden, hvor vi i bedste 
mening har beskyttet og skånet patienterne 
for omverden, og brugt vores tavshedspligt 
som begrundelse for ikke at lukke nogen 
udefra ind, fortæller Rikke Nielsen.

Hun lovede dog den frivillige fra 
Ungdommens Røde Kors at bringe idéen 
videre til ledelsen, som til hendes store 
overraskelse var helt med på at afprøve 
konceptet. Én af os-kampagnen, der har til 
formål at fjerne tabu om psykisk sygdom, 
var på det tidspunkt lige skudt i gang.

’Projekt Frirum’ blev skudt i gang for 
halvandet år siden, hvor unge frivillige 
fra Ungdommens Røde Kors agerede 
besøgsvenner for patienter på U-Seng.

Men patienterne på afsnittet var 
afvisende over for at få en besøgsven, 
fortæller Rikke Nielsen.

- Idéen var fantastisk, men det 
blev simpelthen for tæt en relation for 
patienterne med én til én kontakt.

Café bygges op
Rikke Nielsen summede et stykke tid over, 
hvordan patienternes behov for at være 
sammen med andre unge kunne løses, og 
til sidst besluttede hun sig for at forsøge at 
bygge en ’café’ op.

som de fleste patienter skal ud til igen på 
et tidspunkt, forklarer hun.

- Jeg kan høre inde fra mit kontor, 
hvordan de hygger sig. De griner og snakker 
sammen på en måde, som vi som personale 
ikke oplever i det daglige, fortæller Rikke 
Nielsen.

Hun fortæller også, at der har været fuld 
opbakning til projektet fra personalet på 
afsnittet.

- Naturligvis har der været mange 
spørgsmål om, hvorvidt vi kan lukke folk 
ude fra ind på afsnittet, om patienterne kan 
håndtere det, og hvordan det nu er med 
tavshedspligten? Men én af de aftaler, der 
er med de unge frivillige er, at caféaftnerne 
skal være et frirum for patienterne – hvor 
man ikke snakker om sygdom og diagnoser. 
Så tavshedspligten kommer slet ikke i spil, 
forklarer hun.

Som følge af erfaringerne med 
UngeCaféen, har flere af patienterne på 
afsnittet efterspurgt at få deres egen 
personlige besøgsven, som var konceptet 
med det oprindelige ’Projekt Frirum.’

- Så det kan være, vi forsøger med 
besøgsvenner til nogle af patienterne igen. 
Nu ved de lidt bedre, hvad de går ind til, 
siger Rikke Nielsen.

- En café med de andre patienter 
og nogle unge ude fra er langt mindre 
relationsforpligtende for patienterne end at 
have en besøgsven, forklarer hun.

Den første café blev afholdt i februar 
i år, og siden har tre eller fire unge fra 
Ungdommens Røde Kors besøgt U-Seng én 
torsdag aften hver måned. 

De frivillige tager spil, nogle sunde 
snacks og eventuelt lidt sødt med til 
afsnittets fællesstue, hvor caféen bliver 
afholdt. De unge fra afsnittet, som har lyst 
og får lov, kan så slå sig ned i caféen, hvor 
de spiller spil, ser film og snakker sammen i 
et par timer.

UngeCaféen er en stor succes
Ungecaféen er blevet evalueret efter de 
første fire café-arrangementer, og den er et 
stort hit blandt patienterne på afsnittet.

- De unge synes, det er dejligt befriende 
at tale med de frivillige. De føler ikke, de skal 
leve op til nogen forventninger, som når de 
taler med os fagpersoner, der er omkring 
dem til dagligt, fortæller Rikke Nielsen.

De frivillige bidrager til patienterne med, 
hvad der sker ude i samfundet. De kommer 
med hver deres personlige rygsæk og har 
lyst til at gøre en forskel, fortæller Rikke 
Nielsen.

- De frivillige hjælper til at bygge en bro 
mellem institutionslivet og det ungemiljø, 

Spil, snak og snacks. Frivillige fra 
Ungdommens Røde Kors og patienter 
fra U-Seng i Risskov snakker på kryds 
og tværs om alt mellem himmel og 
jord – på nær om sygdom. Privat foto
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E
r vi dygtige nok til vores arbejde? Ja, det tror jeg, de  

fleste af os gerne vil skrive under på. Alligevel - og 

måske netop af den årsag – er det vigtigt, at vi hver 

især standser op en gang imellem og spørger os selv: Gør 

jeg det godt nok? Og hvordan kan jeg udvikle mig og hele 

tiden blive dygtigere? Dygtighed er nemlig ikke et stationært 

begreb. Kravene udvikler sig lige som alt andet på vores 

arbejdsplads – hele tiden og nogle gange hurtigt. Det som 

var rigtigt og godt i går, er måske knapt så godt i dag og helt 

utilstrækkeligt i morgen. 

Man kan sige, at dygtigheden er den motor, der skal drive 

hele organisationen. Ikke alene skal den sikre, at patienter 

og brugere får den rigtige behandling. Den er også med til 

at accelerere et godt arbejdsmiljø, et godt samarbejde og 

sikkerhed for medarbejdere, brugere og patienter. Vores til-

fredshedsundersøgelser og TULE-undersøgelser har vist, at 

fagligheden på vores arbejdspladser hænger sammen med 

samarbejde, sikkerhed og arbejdsmiljø. 

De to nyligt vedtagne sikkerhedsmodeller for henholdsvis 

psykiatrien og det sociale område afspejler denne sammen-

hæng. De to modeller har et særligt øje på kvalitet og sik-

kerhed, men fokuserer også på arbejdsmiljø og samarbejde. 

De fire begreber udgør så at sige komponenter til benzinen i 

organisationens motor.

Mikset af faglighed og samarbejde er særligt interes-

sant. Som medarbejder er det selvfølgelig vigtigt, at man 

mestrer de praktiske færdigheder og hele tiden arbejder hen 

mod at blive dygtigere. Men dygtigheden mister værdi, hvis 

man glemmer det faglige kollektiv. Patienter og brugere skal 

opleve, at der er sammenhæng og kontinuitet i behandlingen. 

Derfor skal man både som enkeltperson og gruppe insistere på 

at være dygtig - og på hele tiden at blive dygtigere.  

Ikke kun af hensyn til brugerne og patienterne. Også af 

hensyn til én selv og de andre i gruppen. Bevidstheden om,  

at man laver et godt stykke arbejde sammen betyder noget 

for arbejdsglæden - og for sammenhængen i hele vores  

organisation.

Leder     

dygtighed
Det handler om 

Claus Graversen, 
chefsygeplejerske
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dygtighed

Temaet sætter denne gang fokus på de snitflader og overgange, 
der er for borgere i mødet med psykiatrien og  det specialiserede 

socialområde i Region Midtjylland. 

Overgangene kan for eksempel opleves, når et ungt menneske med 
Autisme Spektrum Forstyrrelser flytter hjemmefra og ud på et af 

regionens botilbud på det specialiserede socialområde. 

Overgangene kan også opleves, når en patient udskrives fra en psykiatrisk 
behandlingsafdeling og overgår til ambulant behandling eller et ophold på ét 

af regionens tilbud.

I Regionspsykiatrien Randers tager sygeplejerskerne højde for sammenfaldet 
mellem psykisk og somatisk sygdom. Derfor er 12 psykiatriske sygeplejersker 

blevet sendt i praktik på en medicinsk afdeling for bedre at kunne hjælpe 
patienterne gennem overgangen mellem psykiatrien og somatikken.

Temaet ser på, hvilke faglige udfordringer overgangene giver, og hvordan 
udfordringerne bliver håndteret rundt omkring i regionen.

07
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En pædagog tørrer spisebordet af 
for franskbrødskrummer og fjerner 
tallerkener, kopper, ost og marmelade 

fra bordet. Det vidner om, at de 14 unge på 
kollegiet Bag Værket – Østervold i hjertet 
af Randers netop har spist morgenmad 
sammen med medarbejdere på stedet, 
inden de er draget ud i verden med bus til 
Paderup Gymnasiums linje for unge med 
autisme, universitetet eller en helt tredje 
uddannelsesinstitution. 

Afdelingen hører under Specialområde 
Autisme, og netop her er det primært 
unge, der kommer hjemme fra mor og fars 
trygge rammer, som nu er flyttet hjemme-
fra samtidig med, at de er påbegyndt en 
uddannelse. 

- Der er ikke en perfekt opskrift på, 
hvordan vi som fagpersoner gør en 
overgang god for en ung med Autisme 
Spektrum Forstyrrelser, der flytter 
hjemmefra og på kollegium hos os. Men 
vi har brugt tid på faktisk at spørge de 
unge selv, hvad de synes, der virker. Det 
er den viden, som vi blandt andet baserer 
vores støtte og rådgivning til de unge på, 
forklarer Helle Rødbro, der er afdelingsleder 
på Specialområde Autismes afdelinger Bag 
Værket – Fabersvej og Østervold i Randers. 

Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Bo Amstrup¨

”Hos os er det ofte 
første gang de unge  

føler sig set og forstået”

På afdelingen Bag Værket – Østervold i Randers bor unge med autisme på kollegium. Her støtter med-
arbejderne de unge i overgangen fra hjemmeboende til udeboende samtidig med, at de unge tager en 
uddannelse. Nøglen til succes? Høj faglighed og autismekendskab

Forberedelse er vigtig
Nogle af de faktorer, som de fem 
medarbejdere ved, der er vigtige for de 
unge er, at de unge mentalt er indstillet 
på at bo et andet sted end derhjemme. De 
skal have øvet sig i de praktiske gøremål 
og ønsket sig de ting, de mangler, ligesom 
alle andre unge mennesker skal, når de 
flyver fra reden. Alt efter de unges behov 
yder personalet minimal eller maksimal 
støtte. Særligt for denne gruppe unge 
gælder det, at det er vigtigt, at de får 
deres nattesøvn, og de får måltider 
henover dagen, så de kan fungere på 
gymnasiet eller universitetet. 

Medarbejderne hjælper overordnet set 
med at skabe struktur for de unge og at 
have samtaler med dem. For eksempel 
hjælper de med, at deres lejligheder ikke 
roder, fordi de unge med autisme har svært 
ved at håndtere rodet, da det giver dem uro 
mentalt. Det påvirker dem i dagligdagen, 
når de skal kunne fokusere på at følge med 
i timerne og lave lektier. 

- Det er hårdt for de unge med autisme 
at tage en uddannelse. De har som oftest 
ikke energi til meget andet, og derfor er 
vores rolle i høj grad at afhjælpe dem i 
hverdagen. For eksempel har de mulighed 

for at spise morgenmad og aftensmad 
sammen med de andre unge i fællesrum-
met. Vi hjælper også med at lave et budget 
for deres økonomi, og trænger deres bade-
værelse til at blive gjort rent, når de skriver 
AT-opgave, ja så trækker en medarbejder i 
gummihandskerne og ordner det, fortæller 
afdelingslederen.

Jeg er mig
Mange af de unge, som flytter ind på kol-
legiet på Østervold er blevet mobbet eller 
føler sig misforstået, hvor de tidligere har 
gået i skole. Det har for mange været svært 
at være i.

- Derfor bruger vi tid på i begyndelsen at 
tale med de unge om, hvad det betyder for 
dem hver især at have autisme. At de har 
en anderledes kognitiv forståelse, end den 
vi ”neuro-typiske” har. Det er vi som fag-
personer meget opmærksomme på, når vi 
støtter de unge i det daglige, fortæller Helle 
Rødbro og fortsætter:  

- Efter et stykke tid fortæller mange af 
de unge hos os, at det er første gang, at 
de føler sig forstået og set i forhold til den 
hjælp, som de har brug for. Det er meget 
tankevækkende. 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013
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Samtaler der rykker
I begyndelsen har medarbejderne mange 
samtaler med den unge omkring, hvad det 
er, den unge gerne vil, og hvilke drømme 
han eller hun har. Under disse samtaler 
bliver der også talt med den unge om, hvor-
dan de kan agere i eller forstå de uskrevne 
normer i et ”neuro-typisk” samfund.

- Dialogen med de unge går ud på, at vi 
med vores autismefaglige viden taler med 
de unge om, hvad det er, vi kan hjælpe dem 
med for at kompensere i forhold til det, 
som de har svært ved, og hvilke strategier, 
vi kan konstruere, der kan hjælpe dem i 
det daglige. Samtalerne handler også om, 
at de unge skal have lyst til at rykke sig 
og udvikle sig, og at vi er der for dem i den 
udviklingsproces, de skal gennemgå, siger 
Helle Rødbro.

Faglighed er alfa og omega
Afdelingslederen på Bag Værket – Østervold 
i Randers mener, at overgangen fra hjem-
meboende til udeboende i langt de fleste 
tilfælde er en god proces for de unge. Det 
skyldes især én afgørende faktor.

- Alle medarbejdere er uddannet og har 
en høj faglighed omkring Autisme Spek-
trum Forstyrrelser, siger Helle Rødbro, der 
mener, at det minimum tager et par år at 
”knække koden” i forhold til at arbejde med 
mennesker med autisme.

Medarbejderne har lært, at én af nøg-
lerne til at skabe en succesfuld overgang for 
de unge med autisme fra hjemmeboende 

På Bag Værket – Østervold i Randers er 
nogle af de primære opgaver at hjælpe de 

unge på kollegiet med at skabe struktur 
i deres hverdag og at være der for dem i 

den udviklingsproces, de skal gennemgå, 
fortæller afdelingsleder Helle Rødbro.

til udeboende handler om, at de skal være 
fleksible i mødet med de unge. Der skal ikke 
være for mange regler, for mennesker med 
autisme kan ofte være fastlåste i deres 
tænkning, så derfor er medarbejderne det 
ikke for at skabe den nødvendige modvægt. 

- De unge føler, at de hos os bliver mødt 
med respekt og forståelse. Det giver dem 
den nødvendige ro indeni til at kunne klare 
både at flytte hjemmefra og gennemføre en 
uddannelse, siger afdelingslederen. 

-   Afdelingen Bag Værket – Østervold 
i Randers er én af Specialområde 
Autismes 20 afdelinger. 

-   Bag Værket / Østervold er et 
kollegium, og et støtte- og 
rådgivningstilbud for unge og voksne 
med Autisme Spektrum Forstyrrelse. 
Kollegiet har pt. tilknyttet 14 borgere 
som har lejligheder med eget bad og 
tekøkken, eller som bor i lejlighed ude 
i byen. 

-   Borgerne har adgang til et 
samværstilbud med forskellige 
aktiviteter og kan komme i kontakt 
med en medarbejder på alle hverdage 
kl. 7-22 og i weekenden kl. 10-19.

-   Udover i Randers har Specialområde 
Autisme afdelinger i Hinnerup, 
Viborg, Skals, Hedensted, Tørring og 
Gødvad ved Silkeborg. 

-   Specialområde Autisme (SAU) er en 
fusionering af Hinnerup Kollegiet, 
Gudenå-kollegiet og Bo-Hedensted. 

¨
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Sidst på året udkommer bogen ”Godt 
i gang” – en best practice bog om 
overgangen fra hjemmeboende til 
udeboende i egen bolig for unge med 
Autisme Spektrum Forstyrrelse. Projektet 
er støttet af JYFE, Jysk Socialforsknings- 
og Evalueringssamarbejde, og udført i et 
ligeværdigt samarbejde mellem Aarhus 
Kommune og Specialområde Autisme i 
Region Midtjylland. 

Bogen er tiltænkt som en støtte for 
både borgere med autisme, pårørende, 
sagsbehandlere og bostøttemedarbejdere. 
Den kan sidst på året downloades gratis 
på www.sau.rm.dk. 

I forlængelse af bogudgivelsen vil der 
i løbet af 2014 blive afholdt gratis 
temadage omkring samme emne.    

”GODT I GANG”

¨
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Idag ånder alt faglig borgfred og ingen 
fare for dårligt samarbejde, hvis du 
skulle lægge vejen forbi Psykiatriens Hus 

i Silkeborg. Her sidder kommunalt ansatte 
i socialpsykiatrien dør om dør med sund-
hedspersonale i regionens psykiatrisygehus. 
Ud over adressen deler de også en hverdag, 
hvor det tværsektorielle samarbejde priori-
teres højt. Sådan har det været siden sam-
menflytningen i foråret '12. 

For overlæge Preben Friis og hans kol-
leger i Psykiatriens Hus har det været en 
positiv og afklarende oplevelse at rykke 
sammen med "de andre". Roden til mange 
misforståelser er gradvist blevet arbejdet 
væk, og patienternes og borgernes ve og vel 
løber i stedet med opmærksomheden.

- Da vi ikke kendte 'de andre', havde vi en 
masse meninger, om hvad de var for nogen. 
Efterhånden som vi fik en fælles hverdag, 
fandt vi ud af, at vi tænker forskelligt, og at 
vi er underlagt nogle forskellige lovgivninger 
og traditioner, fortæller overlæge Preben 
Friis. Han opfatter ikke længere de 
forskellige udgangspunkter som et problem, 
men som et vilkår.

Hvis vi skruer tiden et par år tilbage 
til tiden før sammenflytningen, var 
situationen en anden. Dengang var det 
lokale samarbejde mellem regionspsykiatri 
og kommune ofte præget af mistro 
og konflikter. Manglende kendskab til 
hinandens arbejdsområder og -rammer bar i 
sig kimen til et haltende samarbejde.

Kendte ikke hinandens rammer 
Anledningen til konflikter var på grund af 
opdelingen i region og kommune nærmest 

- Men det kan vi som læger ikke 
bestemme. Det er kommunens afgørelse. 
Ud over det, vi som læger kan se, vil 
gavne patienten, så har sagsbehandlerne 
i kommunen også andre ting, de skal tage 
hensyn til, erkender Preben Friis og kridter 
den lægefaglige hjemmebane op:

- I stedet for at pege på hvilket tilbud 
patienten skal have af kommunen, er 
det vores opgave at beskrive, hvilke 
vanskeligheder patienterne har. Vi skal ikke 
angive en løsning, og det har vi været gode 
til før. 

Samarbejde hjælper patienten
En del af formålet med Psykiatriens Hus i 
Silkeborg har fra starten været at skabe et 
bedre samarbejde mellem sektorerne. Det 
dybere kendskab til de kommunale kolleger 
har givet respekt for og accept af den 
måde, som de nye kolleger løser opgaverne 
på. Og modsat tidligere, hvor forløb i de 
to sektorer blev planlagt uafhængigt af 
hinanden, sørger man nu i fællesskab for 
at koordinere indsatserne, så de bakker 
hinanden op. 

- Når der for eksempel kommer en 
patient i vores psykoseteam, får vi en kom-
munal sagsbehandler eller en kommunal 
bostøtteleder med fra starten for at kigge 
på, hvad det her menneske har brug for. 
Tidligere ville vi være begyndt med behand-
ling, og først når der måske var gået to år, 
havde vi koblet kommunen på. 

Den fælles adresse har også givet bedre 
mulighed for hurtig afklaring.

- Vi sidder i samme hus som sags-
behandlerne. Hvis vi har et eller andet, så 

indlejret i den faglige stolthed. Ønsket var 
de bedst mulige vilkår for patienterne. Og 
det kom til udtryk i lægefaglige forvent-
ninger om bestemte ydelser, når patienten 
skulle videre i det kommunale system.

- Det kunne for eksempel være, når vi 
i regionspsykiatrien gav udtryk for, at en 
patient skulle have bostøtte eller bo på 
institution. Eller når vi gav til kende, at vi 
mente, at en patient skulle have en pen-
sion, erindrer Preben Friis.

 Set fra en kommunal synsvinkel 
tog sagerne sig ofte anderledes ud. For 
i det kommunale system er patienten 
som bekendt en borger og netop ikke 
patient. Det betyder, at sundhedsfaglige 
hensyn indgår som en del af den samlede 
problemstilling. Af samme grund gik 
kommunens vurderinger tit på tværs af de 
lægefaglige anbefalinger.

 - Vi har haft forskellige opfattelser af, 
hvem der skulle bestemme i patientforløbet. 
Altså, når vi havde en ide i regionen om, 
at nu skulle kommunen gøre sådan - ja, så 
skulle de bare gøre det, siger Preben Friis.

Manglende indsigt årsag til konflikter
På den baggrund kunne fagligt velbegrun-
dede afgørelser i kommunen ligefrem virke 
som en rød klud for Preben Friis og hans 
lægekolleger.

 - Ja, det har da virket provokerende, 
hvis de nede i kommunen ikke gjorde 
sådan, som vi sagde, så var de da dumme. 
Det var noget underligt noget. Nu havde 
vi jo sagt, at patienten skal have bostøtte, 
hvorfor får patienten det så ikke? siger 
Preben Friis. 

Lær hinanden at kende - 

Af: Klavs Vedel

Foto: Jørgen Ploug¨

det hjælper på samarbejdet
Mistænkeliggørelse af "dem i kommunen" hører fortiden til i psykiatrien i Silkeborg. Samarbejdet har været  
i centrum, siden de ansatte i den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri er flyttet sammen i  
Psykiatriens Hus i Silkeborg. Og det forbedrede samarbejde kommer patienterne til gode
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plejer vi tage sagen under armen og gå 
hen til dem. Så plejer det sådan set at gå 
meget nemt, forklarer Preben Friis. Han 
understreger, at bare fordi der er forskellige 
aktører ind over et forløb, skal det ikke ende 
med at være patientens problem. 

 - Det må vi som professionelle finde ud 
af. Vi er dem, der skal rende rundt og plukke 
de rigtige indsatser ud i den her jungle.

 Hvad kan vi lære?
Psykiatriens Hus adskiller fra de øvrige 
psykiatriske afdelinger ved kun at have 
én samarbejdskommune. Dermed er 
samarbejdsfladen lettere at overskue. 

Spørgsmålet er derfor, om det er muligt 
at kopiere erfaringerne fra Silkeborg.

 - Det bliver nok vanskeligt. Nogle af de 
andre afdelinger har fire-fem kommuner, 
de samarbejder med, og så bliver det mere 
indviklet, siger Preben Friis.

 - Men det er min fornemmelse, at der er 
mange steder stadig er den her kamp om, 
hvem der skal gøre hvad. Så tænkningen 
om at man ikke skal bekrige hinanden, men 
samarbejde – den kunne man med fordel 
genbruge. 

 

det hjælper på samarbejdet

Overlæge Preben Friis er glad for, at  
energien i dag i højere grad bliver brugt  
på at hjælpe patienterne, frem for at slås 
med samarbejdspartnerne i kommunen.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013
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Efter praktikken føler sygeplejerskerne sig meget bedre 
rustet til at opspore og behandle livsstilssygedomme hos 

deres patienter. Fra venstre: Mette Hagensen, 
Evy Lanng og Nora Heilsberger. 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013
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Når man har været psykiatrisk 
sygeplejerske i flere år, kan 
ens færdigheder og viden om 

somatiske sygdomme godt blive lidt 
rusten og trænge til at blive opdateret. 
Det var også den følelse sygeplejerskerne 
på E1, Regionspsykiatrien Randers sad 
med, efter de flere gange havde oplevet 
at skulle pleje og behandle indlagte 
psykiatriske patienter, som hurtigt blev 
akut somatisk dårlige. Sygeplejerskerne 
vendte problemet med afdelingsledelsen 
Heidi Kløve, der kort forinden havde læst 
en rapport* fra Danske Regioner, som 
slog fast, at for at styrke kvaliteten i 
psykiatrien skal den helt nødvendige viden 
om somatiske sygdomme bringes up-to-
date hos ansatte i psykiatrien. 

På den baggrund tog Heidi Kløve initiativ 
til 'Projekt Somatisk Opkvalificering', hvor 
samtlige 12 sygeplejersker på E1 henover 
et år kommer i fire ugers praktik på 
medicinske afdelinger. Sygeplejerskerne 
er 'føl' på afdelingerne og indgår således 
ikke i normeringen, for de skal have tid og 
mulighed for både praktisk og teoretisk 
fordybelse.

Nye redskaber
Nora Heilsberger har afsluttet sin praktik 
på Endokrinologisk Afdeling.

- Jeg har taget mange ting med mig 
tilbage til E1. Jeg er blandt andet blevet 
bedre til at aflæse og bruge blodprøvetal, 
siger hun.

Endokrinologisk Afdeling behandler især 
stofskiftesygdomme og diabetes. Sygdom-
me som mange psykiatriske patienter lider 
af, og som også påvirker deres psykiske 
tilstand, forklarer hun. 

- Vi kan ikke adskille fysisk og psykisk 
sygdom. De hænger sammen. Psykiatriske 

patienter er generelt i risikogruppen for 
at få livsstilssygdomme, fordi de ofte 
har en usund livsstil, og fordi medicinen 
kan medføre vægtstigning. Derfor er det 
vigtigt, at vi er opmærksomme over for 
alle symptomer og ved, hvordan vi skal 
observere og gribe behandlingen an.

Behandler hele mennesket
Den holdning er sygeplejerske Mette Hartz 
Hagensen enig i.

- Jeg håber, at projektet også kan være 
med til at føre de to specialer tættere på 
hinanden, for vi skal behandle hele menne-
sket, siger hun.

For Mette Hagensen har det især 
været lærerigt at blive opdateret på TOKS-
værdierne, der viser om en patient er på 
vej til at få en kritisk sygdom. TOKS står 
for tidlig opsporing af kritisk sygdom. Hun 
har fået opfrisket, hvordan man tager de 
forskellige værdier og erfaringer i at vurdere, 
hvornår det er relevant at tage værdierne.

- Vi skal ikke tage TOKS-værdier på alle 
patienter hver dag, forklarer hun.

- Men da mange psykiatriske patienter 
lider af livsstilssygdomme, og på grund 
af deres tilstand ofte ikke er i stand til 
at vedligeholde den behandling, de er 
sat i, er TOKS-værdierne et godt og ret 
simpelt redskab at få bragt systematisk 
ind i afdelingen. Både til at opspore tidlig 
kritisk sygdom hos nye patienter, og til at 
observere tilstanden hos de patienter, der 
allerede er i behandling, siger hun.

Udbygge samarbejdet
Sygeplejerske og koordinator på afdelingen, 
Evy Lanng, har ikke meget patientkontakt 
selv i det daglige arbejde.

- Men jeg har fået større indsigt i, 
hvornår vi skal reagere på en somatisk 

dårlig patient og i at tyde skæve værdier, 
som for eksempel skæve blodprøvetal, 
forklarer hun.

Udover at få genopfrisket specifikke 
sygeplejeropgaver, har Evy Lanng også 
set på, hvordan de medicinske afdelinger 
arbejder med kvalitetsudvikling, og hun 
har fået en del kontakter på de medicinske 
afdelinger.

- Praktikken har udbygget samarbejdet 
mellem somatikken og psykiatrien generelt. 
Specielt er vi blevet opmærksomme på 
specialklinikkerne på hjerte-lunge- og 
diabetesområdet. Klinikkerne har blandt 
andet nogle udeteams, som også kan 
komme over til os, fortæller hun.

Åben for kontakt
Projektet har generelt givet sygeplejersker-
ne større indsigt i det somatiske system, 
og de har fået personlige kontakter, så det 
fremover er lettere for dem at kontakte en 
medicinsk afdeling for råd og sparring.

- Der er blevet taget rigtig godt imod 
os, og vi er også meget åbne for, at 
personalet på de somatiske afdelinger 
kommer over til os for at se, hvordan vi 
arbejder med vores patienter, for vi kan 
ikke adskille specialerne. Der er patienter 
på de somatiske afdelinger, der på grund 
af deres fysiske sygdom også lider af 
psykiske lidelser, som for eksempel angst 
og depression, forklarer Evy Lanng.

Praktikken slutter til december 2013, og 
konklusionerne fra projektet vil efterføl-
gende kunne findes på Regionpsykiatrien 
Randers hjemmeside. 

*Rapport fra Danske Regioner: 'Kvalitet i psykiatrien, ny 
dagsorden for diagnostik og behandling - 2012'.

Af: Mette Kristensen

Foto: Bo Amstrup¨

på medicinsk afdeling
I praktik 
I Randers er 12 psykiatriske sygeplejersker i praktik på medicinske afdelinger for at blive bedre  
til at opspore og behandle somatisk sygdom. Forløbet har også vist, at fysisk og psykisk sygdom  
ikke kan adskilles

13Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013
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En patients 

Af: Rikke Jungberg Pedersen¨

faglige netværk
For at illustrere hvor mange faglige netværk, der kan være rundt om en borger med en psykiatrisk diagnose,  
og for at tydeliggøre vigtigheden af et godt samarbejde mellem de forskellige netværk for ikke at tabe 
borgeren mellem to stole, viser vi neden for en illustration af en voksen med diagnosen ADHD

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013

Privatpraktiserende læge varetager 
receptudskrivning og medicinregulering

Behandlingspsykiatrien: Udredning og 
igangsætning af behandling. Der kan 
også være indlæggelser på forskellige 
psykiatriske afdelinger og opfølgning i 
forskellige ambulante teams

Sagsbehandler i visitation social, 
der bevilger bostøtte 

Har borgeren børn?:

Sagsbehandler i familieafdelingen 
bevilger familievejleder, dagbehandling, 
aflastningsfamilier eller barnepigetimer 
i hjemmet og eventuel anbringelse af 
børn uden for hjemmet

Skolevejleder og skolepsykolog (PPR) 
på forskellige uddannelsessteder

Sundhedsplejerske

Pædagoger i børnehave/vuggestue

Børnepsykiatrisk Afsnit 0-14 år og  
Ungdomspsykiatrisk Afsnit 15-18 år, 
evt. 21 år (nogle har børn med ADHD 
eller andre psykiske lidelser i begge 
afdelinger)

Medicinering:

Hjemmepleje med hjælp til medicin-
administration

Apoteker i forhold til for eksempel  
kronikerbevilling

KriMinalitet og Misbrug:

Kriminalforsorg 

Rusmiddelcenter: Misbrugsbehandler

På arbejdsMarKedet?:

Sagsbehandler i jobcenter,  
der eksempelvis bevilger mentor

Sygedagpenge:
- A-kasser
- Pensionskasser
- Flexjob

Pensionsselskaber med forsikring

Pensionsansøgninger

Afklaringssteder i forbindelse med 
aktivering og tilbagevenden til job

Bosteder hvor der også er 
forskellige fagpersoner involveret

Privatpraktiserende psykolog 

adHd

TeMA: Overgange
i Psykiatri og Social
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En patients 
faglige netværk

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013

sveddrybende pustede ud efter strabadserne. Der var kolleger, der sammenlignende resultater for 
at få årets hakkeorden på plads. Uden for teltet sørgede grillmestrene Lars Riise og Morten Eriksen 
for, at pølserne blev vendt på de rigtige tidspunkter. De to ledere fra administrationen var under 
kyndig supervision af ernæringsassistent Dorte Clausen fra Centralkøkkenet i Risskov. Hun formåede 
samtidig at bevare overblikket og var med til at sikre, at alle fik noget at spise.

Blandt de mange grønklædte PS’ere kunne man også finde Gert Pilgaard og Claus Graversen fra 
psykiatri- og socialledelsen. De to chefer gik rundt og vekslede ord med flere af de deltagende med-
arbejdere og sørgede for den moralske opbakning til både løbere og walkere.

Et festfyrværkeri på den mørke aftenhimmel satte punktum for et vellykket arrangement.

De 686 tilmeldte løbere 
fra hele Psykiatri 
og Social lyste med 

deres grønne løbetrøjer godt 
op i Mindeparken ved årets 
DHL-stafet i Aarhus. Som 
noget nyt i år havde Psykiatri 
og Social fået sit eget telt 
på pladsen om tirsdagen 
– og det blev benyttet af 
rigtig mange medarbejdere 
fra både driftsenhederne 
og administrationen. Den 
samlede tilslutning svarer 
til, at mere end 12 procent 
af medarbejderne i Psykiatri 
og Social stillede op til fem 
kilometer løb eller gåtur. 

Aftenen igennem var 
stemningen høj i PS-teltet. 
Der var debutanter, 
der beklemt lyttede til 
veteranernes formaninger 
om ’dræberbakken’, der var 
løbere med ildrøde kinder, der 

gjorde Mindeparken grønnere
Godt 680 PS-løbere 

Overvældende deltagelse  
fra Psykiatri og Social  
til årets DHL-stafet

Af: Jan Hallin

Foto: Jørn Gade¨

Hvis du deltog i årets DHL-stafet, kan du finde dit resultat på www.aarhusmotion.dk

DIT RESULTAT 

¨



Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Et nyt jobrotationsprojekt skal medvirke til at sikre bedre overgange for de patien-
ter og borgere, som veksler mellem at være indlagt på en psykiatrisk afdeling og 
være beboer på en regional socialpsykiatrisk boenhed. 

Det skal ske ved at fastansatte social- og sundhedsassistenter, som led i et  
kompetenceforløb, får et indblik i dagligdagen på det område, de ikke arbejder 
inden for til daglig. 

Der er 75 social- og sundhedsassistenter involveret i jobrotationsprojektet,  
som omfatter både psykiatri- og socialområdet. 

Det drejer sig om 50 fastansatte social- og sundhedsassistenter, som på et 12 
ugers kompetenceudviklingskursus får opgraderet deres faglige viden og kunnen. 

De 25 ledige social- og sundhedsassistenter skal efter et grundigt introdukti-
onsforløb vikariere i en af psykiatriens behandlingsafdelinger i Risskov, Randers, 
Viborg, Horsens, Silkeborg, Herning og Holstebro eller på en af regionens social-
psykiatriske boenheder. 

Selve vikarperioden begynder den 23. september 2013 og ventes at vare til den  
16. juni 2014.

Af de 50 fastansatte social- og sundhedsassistenter arbejder 12 på socialpsykia-
triske boenheder, mens de resterende arbejder på psykiatriske behandlingsafde-
linger. 

Det er første gang, Psykiatri og Social kører et jobrotationsforløb, hvor en af  
hensigterne er at styrke samarbejdet blandt de ansatte i henholdsvis psykiatrien 
og det sociale område. 

Jobrotationskurset afvikles i et samarbejde mellem FOA, Social- og Sundheds-
skolerne i Aarhus og Silkeborg samt Region Midtjylland. 

BeDRe 
OveRgANge   
MED NYT 
JOBROTATIONS-
PROJEKT

Den 27. juni tog regionsrådsformand Bent 
Hansen det første spadestik til byggeriet 
af 10 toværelses lejligheder til borgere med 
kompleks psykisk sygdom som erstatning 
for midlertidige pavilloner på Sønderparken i 
Hornsyld.

De nye boliger forventes at stå færdige til 
marts 2014.

Sønderparken er en del af Specialområde 
Socialpsykiatri Voksne

Regionspsykiatrien Vest får nu mulighed for 
at varetage regionsfunktionen Komplicerede 
personlighedsforstyrrelser. Det er godkendt af 
Sundhedsstyrelsen.

I forvejen varetages funktionen i Region Midtjylland 
af Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov. 
Men da det har vist sig uhensigtsmæssigt, at 
funktionen kun varetages i den østlige del af 
regionen, har Region Midtjylland søgt om, at 
Regionspsykiatrien Vest også får mulighed for at 
kunne tilbyde patienterne dette behandlingstilbud. 

SPADeSTIk TIL 
10 LEJLIGHEDER 
I SØNDERPARKEN

veST FåR RegIONS-
FuNkTION 
I PERSONLIGHEDS-
FORSTYRRELSER
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Hen over vinteren 2013 og foråret 2014 vil pjecerne drypvis blive klar til, at alle  
afdelinger selv kan gå ind på www.gsonline.rm.dk og bestille materialet på tryk. 
Pjecerne er en del af et større patientinformationsprojekt, som der arbejdes på 
højtryk på hos PsykInfo Midt.

I voksenpsykiatrien bliver der skrevet pjecer til følgende diagnoser:
•  ADHD 
•  Angst 
•  Autismespektret 
•  Bipolar affektiv sindslidelse
•  Demens
•  Depression (tilgængelig på www.psykiatrien.rm.dk/patient)
•  Misbrug
•  OCD
•  Personlighedsforstyrrelser
•  PTSD og reaktion på svær belastning
•  Skizofreni
•  Spiseforstyrrelser (dækker både voksen og B&U)

I børne- og ungdomspsykiatrien bliver der skrevet pjecer til følgende diagnoser:
•  ADHD 
•  Autismespektret
•  Depression
•  OCD
•  Skizofreni
•  Spiseforstyrrelser (dækker både voksen og B&U)

Derudover er to pjecer om patientrettigheder netop blevet tilgængelige på  
www.psykiatrien.rm.dk/patient: 'Information om rettigheder for patienter i  
voksenpsykiatrien' og 'Information om rettigheder for patienter i børne- og  
ungdomspsykiatrien og deres forældre'.

Foruden de diagnosespecifikke pjecer, arbejdes der på at færdiggøre en 
udskrivningsguide (en flyer og en pjece): 'Fra indlagt til udskrevet: Gode råd om 
at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling'. 
Derudover arbejdes der på en række behandlingsspecifikke pjecer. 

Retningslinjer for udlevering af den skriftlige patientinformation er under 
udarbejdelse, og den vil på sigt blive tilgængelig via e-dok.

Hvis du vil vide mere om patientinformationsprojektet, kan du kontakte  
projektleder og kommunikationsmedarbejder i Kommunikation & Formidling,  
Camilla Lykke: camilla.nielsen1@ps.rm.dk. 

RegIONSDækkeNDe SkRIFTLIg 
PATIeNTINFORMATION 
På TRAPPERNE 

Det er 25 år siden, at Koglen i Stakroge åbnede 
som Jyllands første sikrede institution for unge. 
Jubilæet blev markeret med en reception den  
11. juni, hvor blandt andre regionsrådsformand 
Bent Hansen holdt tale.

Koglen består i dag af to sikrede afdelinger og 
en åben afdeling. Koglen er i dag en del af Spe-
cialområde Kriminalitetstruede og dømte børn 
og unge. 

Husk at Psykiatrisk Forskningsbibliotek i dag 
hedder AU Library, Psykiatri. Dette skyldes, at 
vi organisatorisk er en del af Statsbiblioteket og 
fungerer som et fremskudt bibliotek i psykia-
trien. Denne fremskudte betjening skal sikre en 
nærhed i den biblioteksfaglige betjening af hen-
holdsvis forskning, klinisk behandling, efterud-
dannelse og almindelig daglig praksis indenfor 
psykiatrien i hele Region Midtjylland.

Vores adresse er således uændret: 
Aarhus Universitetshospital, Risskov, 
Skovagervej 2, indg. 47, 1. sal.

Bibliotekets kontaktoplysninger er tlf: 89462358 
og mail: psykiatri@statsbiblioteket.dk

KOGLEN HAR HOLDT 
25 åRS juBILæuM

DET PRIMæRE 
BUDSKAB ER  
NyT NAvN, TeLeFON 
Og eMAIL

SPADeSTIk TIL 
10 LEJLIGHEDER 
I SØNDERPARKEN
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På opfølgningsdagen satte to konsulenter fra Center for 
Kompetenceudvikling, Gitte Brunebjerg og Lisbeth Dybbro, fokus  
på forløbet. Hvad har sygeplejerskerne lært af forløbet, og hvad  
kan arbejdspladsens gevinst blive af forløbet?

Der blev også sat fokus på, hvilke muligheder og behov 
kompetenceudviklingsforløbet giver i fremtiden, og hvad den 
enkelte afdeling godt kunne tænke sig at arbejde videre med.

Implementer forandringer
Britta Ravn, centerleder ved Center for Telemedicin, kom for at fortælle 
om implementering af nye tiltag med kursisterne og deres ledere.

Mennesket har mange forskellige måder at forholde sig til 
forandringer på, kunne Britta Ravn berette om. Nogle er visionære 
og fyr og flamme fra første færd. Nogle er mere konservative og 
stiller sig afventende. Nogle er deciderede skeptiske og har ikke 

Onsdag den 22. maj mødtes de 60 sygeplejersker, som 
har været igennem et kompetenceudviklingsforløb for 
sygeplejersker i psykiatrien, med deres ledere for at 

evaluere forløbet.
Opfølgningsdagen var både en evaluering af og 

afslutning på forløbet, hvor sygeplejerskerne har været på et 
kompetenceudviklingsforløb, mens ledige sygeplejersker er blevet 
ansat i jobrotation for at vikariere for de sygeplejersker, der var på 
kursus.

- Det har været en rigtig win-win situation for os. Rigtig mange 
dygtige medarbejdere har fået nye kompetencer, så vi kan hono-
rere de høje krav, der stilles til os i dag. Og herudover har en række 
ledige sygeplejersker fået erfaringer, som vi gerne vil tiltrække, når 
vi har ledige stillinger. Det kan ikke være bedre, siger chefsygeple-
jerske i Psykiatri og Social, Claus Graversen.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Rikke Jungberg Pedersen¨
80 markerede vellykket 

jobrotation for sygeplejersker
60 fastansatte sygeplejersker har fået nye kompetencer. Fire ledige sygeplejersker har fået fast 
arbejde, mens 11 andre ledige har fået forlænget deres vikariat. Det er det foreløbige resultat af  
et vellykket jobrotationsprojekt i psykiatrien i Region Midtjylland

En del af opfølgningsdagen foregik som gruppearbejde, hvor jobrotationsprojektet blev evalueret, og hvor sygeplejerskerne og deres ledere fik 
rum til at snakke om, hvilke kompetencer fra projektet, der i første omgang skulle arbejdes videre med i den enkelte afdeling.
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lyst til at involvere sig i forandringerne. Nogle kaster sig ud i 
eksperimenterne, mens andre er mere pragmatiske og går efter 
beviser for, at det nye faktisk virker og giver mening.

- Det er vigtigt at være opmærksom på de forskellige 
reaktioner på forandringer. Det er også klogt at bruge det blik, 
som de forskellige positioner giver, forklarer Britta Ravn.

Hun forklarer, at forandringsprojekter også kan opleves som 
en tsunamibølge.

- Man bliver revet med, og det er alt for meget. Når vi har 
gang i mange forandringstiltag på én gang, glemmer vi at gøre 
det nye - så gør vi det, vi plejer, for det kender vi, siger hun.

Britta Ravn understreger, at forandringer kræver tid og 
energi. 

- Det er vigtigt, at det vi sætter i gang er vigtigt – at det fører 
til noget betydningsfuldt for det daglige arbejde. Vi skal kunne 
svare klart på spørgsmålet: Hvad er der brug for, forklarer hun. 

På opfølgningsdagen planlagde kursisterne sammen 
med deres afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker, 
hvilke kompetencer der skal arbejdes videre med hjemme 
på afdelingerne, og ikke mindst hvordan de nyerhvervede 
kompetencer skal bruges i det daglige arbejde.

Endnu et rotationsprojekt er på vej
I efteråret 2013 starter et lignende rotationsprojekt for 
social- og sundhedsassistenter og plejere i Psykiatri og 
Social. Her tilbydes ledige social- og sundhedsassistenter og 
plejere et særligt tilrettelagt forløb som vikar på udvalgte 
behandlingsafdelinger og boenheder. Vikarerne skal igennem 
seks ugers introduktionskursus, bestående af fire ugers teori og 
to ugers virksomhedspraktik, før rotationsvikariatet begynder 
23. september.

Centerleder ved Center for Telemedicin, 
Britta Ravn, fortalte kursisterne og deres 

ledere om implementering af nye tiltag og 
om vigtigheden af at afsætte tid og energi 

til de forandringer, man gerne vil have 
indført i afdelingen.

Jobrotationsprojektet er et samarbejde mellem Psykiatri og 
Social i Region Midtjylland, Dansk Sygeplejeråd (DSR), Danske 
Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), Koncern 
HR i Region Midtjylland samt jobcentre i regionen.

60 fastansatte sygeplejersker i psykiatrien har været på 
efteruddannelse, og 30 ledige sygeplejersker har vikarieret for 
dem. De ledige sygeplejersker har under forløbet været på to 
ugers uddannelse, fulgt op af fire ugers praktik på afdelingerne 
og endnu to ugers uddannelse. Herefter er de blevet ansat 
i vikarjob på de psykiatriske behandlingsafdelinger i tre 
måneder, mens de fastansatte sygeplejersker har været på 
efteruddannelse.

OM JOBROTATIONSPROJEKTET

¨
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'Måske er vi tilbøjelige til at tage os alt for meget  
af skeptikerne, når vi er i gang med  
udviklings- og forandringsarbejde. 

Måske skulle vi overveje at lade skeptikerne
 være lidt i fred.'  

– Kirsten Krogh, ledende oversygeplejerske, Regionspsykiatrien Vest

'Vi kan ikke bestille nogen til 
at komme og gøre arbejdet for os. 

Vi må arbejde konkret med dét, 
vi skal forandre hos os. 

Den enkelte må bidrage og gå deres del af vejen.'  
– Britta Ravn, Centerleder ved Center for Telemedicin

'De medarbejdere der har været af sted, har solskin i øjnene. 
Så det skal vi sammen varme os ved.' 

– Asger Bjerre, ledende oversygeplejerske, afdeling Q, AUH Risskov
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I ét af Regionspsykiatrien Viborg-
Skives konferencelokaler sidder 
repræsentanter fra Regionspsykiatrien 

Viborg-Skive, Regionspsykiatrien Randers, 
Afdeling Q i Risskov, politiet og fra 
somatikken rundt om konferencebordet 
og gennemgår dagens teoretiske 
evakueringsøvelse. Ved dagens øvelse 
fremlægger Retspsykiatrisk Afsnit på 5. 
sal deres fremgangsmetode ved brand 
på afsnittet for de øvrige deltagere i 
dagens evakueringsøvelse. Og med 
op til 25 påsatte brande på et år er 
Regionspsykiatrien Viborg-Skive ikke helt 
grøn i håndteringen af evakueringer. 

- Vi ved, at når vi slår alarm, står der 
seks røgdykkere fra Viborg Brandvæsen 
klar i løbet af fem minutter. Så vores 
opgave er at bevare roen og overblikket, 
mens vi får patienterne i sikkerhed og 
samtidig forsøge at undgå røgspredning til 
de øvrige dele af huset, fortæller ledende 
sygeplejerske på Retspsykiatrisk Afsnit, 
Poul Rask Mortensen.

Evakuér altid nedad
Branden breder sig hastigt. Gennem venti-
lationssystemet har den nu bredt sig til 6. 
etage, hvor tre patienter har barrikeret sig 
på værelserne og nægter at komme ud.

Poul Rask Mortensen gentager roligt 
proceduren for 6. sal, som det netop eva-
kuerede 5. sal lige har været igennem.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Illustration: Claus Riis¨
Hvor brænder det..?
I Søndersøparken i Viborg ses der røg under døren fra et af værelserne på 5. sal. Flammer kan 
anes under døren. Den ildelugtende røg breder sig hurtigt til gangen, og personalet reagerer 
beslutsomt og får hurtigt evakueret patienterne på gangen ned i den ene ende af afdelingen. 
Branddøren på midten af gangen bliver smækket i. Da branden bliver ved med at sprede sig, 
beslutter den ledende sygeplejerske på afsnittet at evakuere alle ned til 4. sal
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veksling. Der kommer blandt andet en 
forklaring på, hvorfor der ikke findes 
pulverslukkere, skumslukkere eller CO2 på 
afsnittene i Søndersøparken. 

- Pulver- og skumslukkerne kan bruges 
af patienterne som våben mod personalet. 
Derfor har vi kun vand i flere store 
slangevindere samt en lille håndsprøjte og 
et brandtæppe. Vi viser ydmyghed over 
for alle de utænkelige situationer, vi kan 
blive stillet i, og derfor skal vi også være 
skarpe på, at vi har nogle systemer, der 
fungerer, når en krise opstår, siger Poul 
Rask Mortensen. 

- Det har været en givende måde at 
afvikle en skrivebordsøvelse på. Det har 

været vigtigt for set-uppet, at der har 
deltaget nogle fra andre afdelinger, som 
har kunnet fungere som det reflekterende 
team og samtidig har fået mulighed for at 
overveje deres egne retningslinjer, forklarer 
specialkonsulent Sven Hagen Madsen, der 
har været tovholder for beredskabsøvel-
sen og har fungeret som ordstyrer under 
øvelsen. 

Det er planen at afvikle tilsvarende 
øvelser på de øvrige psykiatriske afdelin-
ger. Afdelinger, der er interesserede i at få 
afviklet en øvelse, er velkomne til at kon-
takte Sven Hagen Madsen.

- Vi tjekker patientlisterne og har 
derudover en arbejdsplan med en klar 
arbejdsfordeling i tilfælde af brand. Man 
skal altid evakuere nedad. Patienterne på 
5. sal har vi sendt ned til 4. sal, og dem 
på 6. sender vi samme vej. Patienterne, 
der har barrikeret sig på værelserne, 
kan brandfolkene komme ind til fra 
svalegangen. Ved en større evakuering 
har vi mulighed for at sende patienterne 
ned i gårdhaven, og i tilfælde af storbrand 
eller ved bombetrussel vil patienterne 
blive evakueret over på den anden side af 
vejen, forklarer han.

Rundt om langbordet i konference-
lokalet summer det med erfaringsud-

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013



22

På Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) har de etableret et 
samarbejde med en forskningsenhed fra Aarhus Universitet, som forsker i børn 
og unges trivsel og robusthed i Forskningsprogrammet ’Mental Børnesundhed’

for IKH
Et fagligt løft 

F orskningsprogrammet, som er finansieret af Trygfonden, 
handler om udvikling og implementering af metoder og 
værktøjer, der kan gøre det nemmere for fagpersoner og 

voksne i netværket at yde den rette støtte på det rette tidspunkt 
til de sårbare børn og unge, for at hjælpe dem i deres udvikling og 
trivsel. Målgrupperne for forskningsprogrammet er forskellige typer 
af børn med svære livsbetingelser i form af for eksempel fysiske 
handicaps, børn med autisme og anbragte børn.

Bodil Kloborg, afdelingsleder på IKH, glæder sig over samarbej-
det med forskningsenheden, der rent fysisk både holder til i Aarhus 
Universitets lokaler og hos IKH i Risskov.

- Vi har stor nytte af at samarbejde med forskningsenheden i 
forbindelse med at dokumentere og udvikle nye løsninger på de 
problemstillinger, vi møder i det daglige arbejde med børnene her 
på IKH. Og forskerne får indblik i og adgang til de målgrupper, de 
har for projektet, nemlig de voksne, der er omkring disse børn, for-
klarer Bodil Kloborg.

Overlægerne Poul Lundgaard Bak og Carsten Obel er ledere af 
projektet, som er finansieret af Trygfonden og forankret mellem 
IKH og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. I alt er en 
forskergruppe på cirka 20 personer tilknyttet projektet, inklusive 
læger, en sekretær, en sygeplejerske og ph.d.-studerende.

- Vi tager ikke udgangspunkt i de enkelte diagnoser, men i det 
hele menneske. Mental trivsel og sundhed er vigtigt, understreger 
Poul Lundgaard Bak om projektet.

Projektets tre søjler
Poul Lundgaard Bak forklarer, at forskningsprogrammet groft sagt 
er delt op i tre søjler. Dels skal det understøtte journalsystemet, 
det vil sige samtalerne mellem de fagprofessionelle og familierne i 
forhold til trivsel og sundhed. 

Derudover er der en del epidemiologisk grundforskning i projek-
tet. For eksempel undersøger man, hvilken betydning en depression 
under graviditeten kan have for barnet.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: David Bering¨

for IKH
- Undersøgelser har vist, at hvis man passer godt på sig selv 

under graviditeten, kan man nedsætte risikoen for autisme, ADHD, 
hjerneskader og for tidlig fødsel, forklarer Poul Lundgaard Bak.

Det sidste tiltag i programmet er intervention i forhold til sår-
bare familier, fortæller Poul Lundgaard Bak.

- Hvordan kan vi hjælpe familierne? De har større udfordringer 
end mennesker i almindelighed. Vi støtter op om deres robusthed 
for at grundlægge de bedste chancer for at klare sig, siger han.

- Det kræver sit at være ’skæv’ i forhold til omverden. Man skal 
hele tiden forholde sig til det. Derfor arbejder vi med hele familiens 
robusthed gennem dette program, fortæller Bodil Kloborg.

1,9 millioner til ADHD projekt
IKH og Forskningsprogrammet for Mental Børnesundhed har fået 
1,9 millioner kroner fra Socialstyrelsen til et ADHD projekt. Projektet 
handler om at undersøge, om videns- og inspirationsprogrammet 
Robusthed.dk kan være til nytte for unge 15-25-årige med ADHD.

- Ofte har mennesker med ADHD også en række andre 
problemer, hvilket vi også jævnligt ser i det daglige arbejde på IKH, 
så projektet passer rigtig godt til IKH’s faglighed, fortæller Poul 
Lundgaard Bak og fortsætter.

- Robusthed handler om at blive god til at klare dagens 
udfordringer i stort og småt, især når livet er svært. At leve med 
ADHD – og leve sammen med ADHD ramte, kan selvsagt være en 

ganske betydelig udfordring på mange niveauer. Der er derfor god 
grund til at undersøge, om det er muligt at støtte udviklingen af 
ADHD patienters og familiers robusthed gennem en målrettet 
indsats, siger han.

På Robusthed.dk kan man finde praktisk viden om robusthed for 
børn, unge og voksne. Her er samlet god gammel viden og ny viden 
om tanker, følelser og hjernen, viden om mobning og gode historier 
og små spil. Man kan gennem siden blive inspireret til problemløs-
ninger og træne med sin smartphone.

- I dette projekt skal vi arbejde i hele landet, og der bliver brug 
for den tværfaglige ekspertise vi har på IKH og for administrativ 
ekspertise til blandt andet projektlogistik, forklarer Poul Lundgaard 
Bak.

I den kommende tid planlægges de praktiske detaljer i projektet 
i et samarbejde mellem IKH’s og forskningsprogrammets ledelse og 
Socialstyrelsen. Projektet løber over i alt fem år.

- Samarbejdet med forskerteamet har helt klart været et fagligt 
løft for IKH, siger Bodil Kloborg.

Læs mere om ’Mental Børnesundhed’ på www.sku.rm.dk og på 
www.robusthed.dk.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013

På Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tager de 
ikke udgangspunkt i diagnosen, men i det hele menneske. 
Børns sundhed og trivsel er et vigtigt omdrejningspunkt i 

Forskningsprogrammet ’Mental Børnesundhed.’
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Med etablering af blandt andet et 
nyt fælles storambulatorium har 
afdeling M - afdeling for organi-

ske psykiske lidelser og akutmodtagelse 
i Risskov - begivet sig på vej mod DNU, 
og det skal være med en psykiatri, der er 
parat til at møde somatikken på lige fod. 

- Vores opgave i Afdeling M er både nu, 
og når vi flytter til DNU, at yde en optimal 

Et af de områder i afdelingen, der er 
godt i gang med at omstille sig til fremti-
den, er ambulatorierne. 

De tre ambulatorier MA2, MA3 og MA4, 
som har været spredt geografisk, er i gang 
med at flytte sammen og ventes at være 
helt på plads i et fælles storambulatorium 
om et halvt års tid.

Det nye storambulatorium
Det nye ambulatorium har til huse i en lang 
lav bygning tæt ved hovedindgangen i Ris-
skov. Udefra skiller bygningen sig ikke ud, 
men kommer man indenfor, minder stedet 
mest om en lægekonsultation eller noget 
fra den somatiske del af hospitalsvæsenet.

Her er et moderne venteværelse enkelt 
indrettet med gode møbler, få farver og 
en enkelt storskærm med oplysninger, 
som med tiden skal være målrettet de 
ventende. Bagest i rummet er en åben 
informationsskranke.

På den anden side af gangen uden for 
venteværelset er en række - også meget 
enkelt indrettede - samtalerum, hvor 
behandlerne afholder konsultationer. I den 
øvrige del af bygningen er der lagt vægt 
på muligheden for tværfagligt samspil. 
Blandt andet har lægesekretærerne et 
fælles åbent kontor, ligesom der er et 
fællesområde for behandlerne, hvor de 
mellem konsultationerne hurtigt kan 
opdatere data på computerne.

Der er stadig teams med en læge i 
spidsen for de enkelte patientgrupper, 

patientbehandling. Vi skal være klar til at 
afvikle konsultationer inden for en given tid 
og hurtigere end i dag. Der skal simpelthen 
udredes og behandles flere patienter. Det 
er udfordringer som kræver, at vi har fokus 
på faglig ledelse, hvilke kompetencer vi skal 
have, og hvilke organisatoriske ændringer, 
der er nødvendige, forklarer ledende 
overlæge Lisbeth Uhrskov.

Afdeling M har sat 

Af: Gudrun Haller

Foto: Niels Aage Skovbo¨

kurs mod fremtiden 

Sygeplejerske Jannie Hegaard og lægesekretær Jette Dahl sætter pris på, at de nye rammer 
giver mulighed for at videndele på tværs til gavn for patienterne.

Afdeling M, Aarhus Universitetshospital, Risskov er godt i gang med at forberede sig til fremtiden. 
Den fremtid, der hedder DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus - og som venter i 2019
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- Derfor skal det nye ambulatorium være 
et sted, hvor vi videndeler på tværs og 
løser komplekse problematikker omkring 
patienterne ved at udfordre systemer som 
for eksempel EPJ, siger hun.

Sygeplejerske Jannie Hegaard glæder sig 
over at være med til at starte det nye op.

- Tidligere var vi mere vant til at være 
ude i distriktet og hjemme hos patienterne 
end have dem herinde. Nu skal patienterne 
komme her, og det skal være en god 
oplevelse for dem. Jeg oplever, jeg kan være 
med til at påvirke tingene inden for de 
givne rammer. 

Som lægesekretær finder Jette Dahl, at 
det nye ambulatorium giver mange fordele 
ved, at man sidder sammen og kan hjælpe 
hinanden og give bedre service. Desuden er 
hun meget tilfreds med, at de fysiske for-
hold for patienterne er blevet meget bedre 
i det nye ambulatorium. 

- Ja nu skal patienterne jo komme her, 
og så skal de føle sig så godt tilpas som 
muligt, og der betyder det da noget, at vi 
har indrettet os ligesom i somatikken eller 
hos en tandlæge for den sags skyld, siger 
Lone Nørgaard og oplyser, at brugerne skal 
høres om, hvordan rammerne skal desig-
nes, så de fungere godt og gør folk trygge 
og tilfredse.

Parat til DNU
Lisbeth Uhrskov fortæller, at man på 
ledelsesplan arbejder med, at etableringen 
af storambulatoriet skal give bedre 

mulighed for faglig sparring og udvikling, 
gøre det muligt for faggrupperne at hjælpe 
hinanden i det daglige samt effektivisere 
driften og de daglige arbejdsgange.

- Ved at samle kræfterne i ét 
ambulatorium ruster M sig til indførelsen af 
behandlingsretten og senere udflytningen 
til DNU, forklarer hun.

Ingen af de medvirkende i denne artikel 
begræder, at psykiatrien om fem til seks år 
skal forlade de gamle - og for manges ved-
kommende fredede - bygninger i Risskov 
for at flytte ind i splinternyt i Skejby. 

De ser frem til rammer, der dur, og de vil 
være med til at præge dem. 

men der er faglige overlap som gør, at det 
giver god mening, at man sidder sammen. 
For eksempel bliver mange patienter med 
mental retardering også demente, og her 
kan det team, der arbejder med ældre og 
demens sparre med teamet, der arbejder 
med mentalt retarderede patienter.

Her i disse nye rammer bliver en ny 
struktur og en ny kultur til.

Klar til noget nyt
Ledende sygeplejerske Lone Nørgaard 
Møller, sygeplejerske Jannie Hegaard og 
lægesekretær Jette Dahl glæder sig over 
det nye fælles ambulatorium, og de ser alle 
frem til senere at skulle flytte til DNU. 

- Vi er parate til noget nyt, siger ledende 
sygeplejerske Lone Nørgaard Møller, som 
er helt på det rene med, at omstillingen til 
fremtiden kræver fokus på tværfaglighed 
og innovation, når afdelingen skal være 
mere effektiv.

Ledende sygeplejerske Lone Nørgaard Møller 
og ledende overlæge Lisbeth Uhrskov glæder 
sig sammen over, at venteværelset i det  
nye ambulatorium er ved at være færdig-
indrettet.

FAKTA OM STORAMBULATORIET

¨
65 ansatte, heraf 25 – 30 
sygeplejersker, ni lægesekretærer, 
ni psykologer og fire fuldtidsansatte 
overlæger samt et varierende antal 
yngre læger i uddannelse 
og uklassificerede stillinger.
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Centralkøkkenet i Risskov har gennem 
tiden haft mange forskellige konsu-
lenter ude for at arbejde med temaer 

som ledelse, samarbejde og ergonomi 
sammen med medarbejderne.

- Siden starten af 1990’erne har vi i Cen-
tralkøkkenet haft et stort fokus på medar-
bejderinddragelse og forandringsparathed. 
På mange måder har vi været forgangs-
mænd på dette område, fortæller Central-
køkkenets cheføkonoma Ole Hoffmann og 
forklarer videre:

- I løbet af årene er der opstået en 
nysgerrighed for at finde ud af, hvem vi er 
i vores egen dagligdag på vores arbejds-
plads. Hvad er det for en kultur, vi har her 
hos os? Hvordan navigerer vi rundt i den og 
eventuelt forbedrer den, så den er allermest 
hensigtsmæssig? Det er der aldrig nogen af 
konsulenterne, der har kunnet svare os på, 
forklarer Ole Hoffmann.

Det var på den baggrund, at idéen med 
at få en virksomhedsantropolog ind i Cen-
tralkøkkenet opstod.

- Antropologen skal nemlig navigere i 
vores dagligdag og ikke kun observere, men 
også selv arbejde på den måde, vi arbejder 
på her i køkkenet, fortæller han.

Antropolog i arbejdstøjet
Centralkøkkenet tog kontakt til virksom-
hedsantropolog Jiesper Pedersen, som var 
meget interesseret i at indgå et samarbejde.

- Jeg tænkte, det lyder da spændende! 
Jeg forventede egentlig at komme ind på en 
fabrik. Det er et hårdt arbejde med mange 
tunge løft involveret i en typisk arbejdsdag - 
men det var slet ikke en ’fabriksmentalitet’, 
der mødte mig, fortæller Jiesper Pedersen. 

Undersøgelsen viser, at Centralkøkke-
net er en arbejdsplads, hvor der ydes stor 
omsorg.

- Jeg blev modtaget, som var jeg et nyt 
familiemedlem. Jeg blev inviteret med til 
jubilæer og arrangementer, fortæller Jiesper 
Pedersen. 

Centralkøkkenet har en medarbejder-
kultur, hvor der er medbestemmelse og 
medarbejderinddragelse i både små som 
store beslutnings- og forandringsprocesser. 
I de fire uger, hvor antropologen deltog i 
køkkenets daglige drift, var han deltagende, 
udførende og observerende i alle køkkenets 
funktioner fra produktion til administration. 
Han kom igennem alle produktionsled fra at 
skrælle gulerødder og bage brød til at tage 
opvasken på lige vilkår med alle andre. 

Arbejdsglæde, ordentlighed og 
omsorg er i højsædet
Jiesper Pedersens undersøgelse viser, at 
Centralkøkkenet er en arbejdsplads med stor 
arbejdsglæde, ordentlighed, trivsel og positivi-
tet. Men som han også påpeger, kan fokus på 
det positive også være en barriere for at bringe 
underliggende konflikter frem i lyset, fordi man 
er bange for at fremstå som negativ. 

- Når der ikke er et forum, hvor der er 
mulighed for at give udtryk for sine mindre 
positive følelser, kan det medføre sladder i 
krogene. Hvis jeg skal give et råd til ledere 
såvel som medarbejdere, så er det at lære at 
tage de dialoger omkring emner eller følelser, 
der kan være svære at tale om. Sørg for at 
have en legitim udluftningsventil, hvor det 
er legalt at tale om mindre positive emner. 
Det kan nemlig også føre til noget rigtig 
positivt, forklarer han.

- Hvis jeg skal beskrive arbejdspladsen 
med to ord, så er det kærlighed og høj 
faglighed. Medarbejderne får en stor faglig 
stolthed ved, at de laver velsmagende mad 
under de bedste hygiejniske forhold, som 
hver dag bliver serveret for patienter, pårø-
rende og behandlere.

Ernæringsassistenten Louise Jensen 
synes, det var et rigtig spændende initiativ, 
at en antropolog skulle følge deres hverdag.

- Jeg kunne kun nikke genkendende til 
undersøgelsens resultater. Jeg synes, at vi har 
en rigtig god arbejdsplads. Hvis man har nogle 
idéer, så bliver man hørt. Det er selvfølgelig 
ikke sikkert, at ens forslag altid bliver vedtaget, 
men man har mulighed for medindflydelse, 
hvis man ønsker det. Både i store og i små 
sammenhænge. Det giver arbejdsglæde, og 
jeg er stolt af det produkt, vi laver - nemlig 
velsmagende mad - og så gør jeg det oven 
i købet i samarbejde med en masse dejlige 
kolleger, fortæller Louise Jensen.

Af: Camilla Lykke

Foto: Niels Åge Skovbo¨
Flere boller

på suppen
Hvad har antropologi og madlavning med hinanden at gøre? Måske umiddelbart ikke så meget, 
men da Centralkøkkenet i Risskov i 2012 inviterede en virksomhedsantropolog inden for bag  
kødgryderne, fik ledelsen og medarbejderne et nyt og forfriskende indblik i deres egen kultur. 
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Centralkøkkenet i fremtiden
Den antropologiske undersøgelse peger på 
tre primære udviklingspunkter for Central-
køkkenet:

1.  Udvikle mulighederne for samtaler i  
køkkenet

2.  Mere klar rollefordeling eller koordinering 
af information mellem administration og 
produktionsledere i forhold til køkkenet

3.  Mere information om og kontakt med 
patienten

Centralkøkkenet har efterfølgende 
taget initiativ til at oprette fem 
arbejdsgrupper, som arbejder videre med 
udviklingspunkterne kommunikation 
(den svære samtale), mødestruktur, 
rollefordeling og adfærd (samarbejde 
med fokus på mellemlederne og 
administrationen) og patientkontakt.

Der er også sket andre tiltag på baggrund 
af rapporten, f.eks. arbejdes der videre 
med at finde en kommunikationsrådgiver, 
som skal ud i Centralkøkkenet og lære dem 
om den svære samtale. Ligeledes mødes 
mellemledergruppen og Ole Hoffmann 
nu hver 14. dag til faste møder, og det er 
blevet besluttet, at alle medarbejdere i 
Centralkøkkenet minimum én gang årligt 
skal ud af køkkenet og møde en patient.

Det er en længere proces at skulle 
omsætte arbejdsgruppernes arbejde 
til konkrete forandringer og initiativer, 
men foråret 2014 forventes det, at 
arbejdsgrupperne kan præsentere de nye 
tiltag i forbindelse med en temadag.

- Noget af det allermest positive ved at 
have haft Jiesper Pedersen ude hos os er, at 
han med sin faglighed har kunnet påvise, at 
vores investering i vores medarbejdere har 
båret frugt. De både udtrykker og udviser 
arbejdsglæde og kollegialt fællesskab. 
De er forandringsparate, engagerede 
og motiverede for det, de laver. Og så 
har rapporten givet os nogle rigtig gode 
værktøjer og refleksioner, så vi er rustet 
til at arbejde videre med vores interne 
kommunikation og vores kultur, fortæller 
Ole Hoffmann. 

- Jeg vil ikke sige, at der er kommet nye 
boller på suppen, for vi har jo netop fået 
bekræftet, at meget af det vi gør, er det 
rigtige og noget, vi skal fortsætte med. 
Men der er helt sikkert blevet tilføjet nogle 
nye dimensioner og sat fokus på områder, 
som vi godt kan blive bedre til. Så jeg vil 
sige, at der er kommet flere boller på sup-
pen, siger cheføkonomaen.

Du kan læse hele den antropologiske rapport 
her: http://link.rm.dk/127yQs8
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Cheføkonoma Ole Hoffmann, ernæringsassistenten Louise 
Jensen og de øvrige medarbejdere i Centralkøkkenet i 

Risskov har haft et stort udbytte af den antropologiske 
undersøgelse, de fik foretaget i efteråret 2012.
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Der arbejder 64 medarbejdere i 
Centralkøkkenet.

Centralkøkkenet har åbent alle årets 365 
dage i tidsrummet kl. 5.30-18.30.

Centralkøkkenet leverer mad til 72 
leveringssteder fordelt med 38 i Skejby 
og 34 i Risskov.

Centralkøkkenet laver ikke kun mad til 
patienterne i psykiatrien, men også til 
patienterne i Skejby. 

Centralkøkkenet producerede i 2012:
277.227 friskbagte morgenboller
488.835 frokostretter 
382.130 varme middagsretter

VIDSTE DU...

¨
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Tjek AF 
PSYKIATRIENS 
CENTRALE VISITATION

kONkuRReNce I PS: 
VIND 25.000 KR. FOR EFFEKTIV 
IMPLEMENTERINGSMETODE

Der er gennemført en lille evaluering af 
opstarten af de første måneders drift af 
Psykiatriens Centrale Visitation, PCV.  
Evalueringen er blevet til ved at spørge 
både de psykiatriske afdelinger og 
repræsentanter fra de praktiserende 
læger.

Evalueringen viser, at:
•   alle henvisninger går igennem PCV
•   patienterne visiteres til første ledige 

tid – enten lokalt eller i anden regions-
psykiatri

•   PCV rydder dagligt bordet – trods  
fortsat stigende antal henvisninger

•   hovedparten af henvisningerne kan  
visiteres af sygeplejersker

•   der er tilfredshed blandt praktiserende 
læger med etableringen af én indgang 
til psykiatrien

Evalueringen viser også, at der er enkelte 
”børnesygdomme”, som nu skal løses i 
det daglige samarbejde med afdelingerne. 
Samtidig viste tjekket, at der er en del 
uklarhed om formålet med PCV. 

vi er hinandens sikkerhed. Men hvordan sikrer vi det, som vi ikke  
kan skrive os ud af?

Psykiatri og Social udskriver en konkurrence i forbindelse med det 
øgede fokus på sikkerhedsarbejdet i hele vores organisation i efteråret 
2013 og vinteren 2014. Det interessante er ikke, hvor flot en overordnet 
sikkerhedsplan er på papiret i et ringbind på hylden. Det altafgørende er, 
hvordan vi sikrer implementeringen af sikkerhedsplanen på netop vores 
lokale afsnit eller afdeling. 

Hvordan omsætter vi den nedskrevne plan fra papir til dagligdag, så 
sikkerhed ikke blot er noget, vi taler om på personalemøder, men rent 
faktisk er det, vi gør, når vi går ud fra møderne?

Har I på jeres afsnit eller i jeres afdeling fundet en effektiv metode, så vil 
et udnævnt dommerpanel rigtig gerne høre om den. Lav en beskrivelse af, 
hvad jeres idé til implementering af den lokale sikkerhedsplan går ud på, og 
hvordan I er i gang eller skal i gang med at føre den ud i livet på netop jeres 
afdeling eller afsnit. Send beskrivelsen til kommunikationsmedarbejder 
louise.scheibel@ps.rm.dk senest mandag den 2. december. 

Dommerpanelet vil mandag den 16. december udnævne vinderen af 
konkurrencen og kvittere med en check på 25.000 kr. til den lokale 
arbejdsmiljøgruppe. Det er et krav, at præmien bliver brugt på at komme 
alle i den pågældende afdeling/afsnit til gode, og at det er relateret til 
sikkerhedsarbejdet. Vinderen og det, som præmien bliver brugt til, bliver 
omtalt på PS intranettet løbende og i et kommende nummer af PS-bladet. 

Dommerpanelet består af direktør Gert Pilgaard, HR chef Lars Riise, 
to HMU medarbejderrepræsentanter og en innovationskonsulent fra 
regionens Midtlab. 
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æLDREINDSATS
ANeRkeNDeS I uDLANDeT

æLDReBOLIgeR På vej    
TIL HINNERUP KOLLEGIET

I en avisartikel i den velansete, 
britiske avis The Guardian udråber 
interesseorganisationerne Autism 
Europe og Society for Autistic 
Children (NAS) Hinnerup Kollegiet 
som førende i Europa inden for bo- og 
aktivitetstilbud til mennesker med 
autisme.
 

Begge organisationer fremhæver Hinnerup Kollegiet, som er en del 
af Specialområde Autisme, for at udføre ’best practise’ i forhold til at 
have fokus på ældre mennesker med autisme.

Hinnerup Kollegiet omtales i avisartiklen i The Guardian som ét af 
de eneste steder i Europa, hvor man har særligt fokus på ældre 
mennesker med autisme.

Der er grund til stolthed hos Specialområde Udviklingshæmning 
og ADHD. Specialområdets dagtilbud "Gården" i Paderup er 
blevet udpeget som et af de 25 mest interessante byggerier, 
der er opført i Randers Kommune de seneste to år og er derfor 
blevet nomineret til Randers Kommunes Arkitekturpris 2013. 

Gården, som er et dagtilbud til voksne udviklingshæmmede, 
bestod tidligere af en trelænget stråtækt gård, men den brændte 
i foråret 2011 ned til grunden. Derfor blev der sat gang i byggeriet 
af et nyt dagtilbud, som blev taget i brug i januar 2013. 

De første mennesker, der fik diagnosen Autisme Spektrum For-
styrrelse, er i dag omkring 50 år gamle. Netop den udvikling, som 
voksne med autisme gennemgår til de bliver ældre, har medarbej-
derne på Hinnerup Kollegiet oplevet i det daglige arbejde.

Det fører nu til, at byggeriet af fire ældreboliger snart går i gang 
i Hinnerup. På den måde skal de borgere, som i forvejen bor på 
Hinnerup Kollegiet ikke flytte, når de får brug for en bolig, der er 
indrettet specifikt til at imødekomme de særlige behov, som ældre 
mennesker med autisme kan få.

Projektet udvikles af Region Midtjylland i samarbejde med 
Realdania, som også støtter projektet økonomisk – og i 
samarbejde med Landsforeningen Autisme og Videnscenter  
for autisme.

Første spadestik til de nye ældreboliger bliver taget den 9. oktober. 

Specialområde Autisme, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Cen-
ter, Heimdal og Langagerskolen inviterer til Aarhuskonferen-
cen, en særlig dag om autisme og ADHD.

Konferencen finder sted lørdag den 5. oktober i DGI-Huset i 
Aarhus.

Dagen byder på internationale oplæg, speeddating med 22 for-
skellige workshops på en time og temaoplæg om uddannelse 
af medarbejdere til autismepilot, Atlass og oplæg om søvn-
forstyrrelser i forbindelse med ASF OG ADHD. Dagen afsluttes 
med middag i Turbinehallen.

Hvis du skynder dig, kan du stadig tilmelde dig på  
www.aarhuskonferencen.dk, hvor du også kan du læse det 
fulde program for dagen. 

AARHuSkONFeReNceN
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TIL ARkITekTuRPRIS
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PsykInfo Midt: 7847 0450 
psykinfo@rm.dk
www.psykinfomidt.dk

AU Library, Psykiatri: 8946 2358
psykiatri@statsbiblioteket.dk
www.library.au.dk

PSyKINFo MIDt og AU LIBrAry, PSyKIAtrI Er ÅBENt For HENvENDELSE:

Tirsdag den 5. november i Horsens
et liv med ADHD – fodboldtræner kent Tornøe om ADHD  
som medspiller
“Jeg skulle altid holdes i kort snor som barn. Jeg kunne ikke sidde 
stille i skolen”. Historien handler også om gå-på-mod, og om at se i 
øjnene, at man er syg og har brug for hjælp. 

Onsdag den 13. november i Holstebro
Spiseforstyrrelser
Hvad betyder det at blive ramt af en spiseforstyrrelse? Man 
bliver typisk overoptaget af sin krop, vægt, udseende og spisning 
og sygdommen udgør en alvorlig helbredsrisiko og begrænser 
livskvaliteten betydeligt. Men spiseforstyrrelser kan behandles, og 
man kan selv arbejde med det at få det bedre.

Torsdag den 21. november i Struer
Hvad børn ikke ved – har de ondt af. 
Om at vokse op i en familie med psykisk sygdom
600.000 danskere er ramt af psykisk sygdom – det er familien og 
børnene også! I misforstået omsorg overlader vi ofte til børnene selv 
at finde ud af, hvad der er galt. Hør om børns oplevelser og tanker.

Tirsdag den 26. november i Risskov
Fødselsdepression 
At blive forældre er en af de mest fantastiske begivenheder i et 
menneskes liv, men 5-10 % af alle kvinder der lige har født, udvikler 
en fødselsdepression, som ofte begynder allerede under graviditeten. 
Det er meget belastende og kan føles helt uforståeligt i en situation, 
hvor alt ellers skulle være så godt.

Læs mere om arrangementerne på www.psykinfomidt.dk - Region 
Midtjyllands psykiatriske informationscenter

Her finder du også information rettet mod patienter og pårørende om 
diagnoser og psykisk sygdom, indlæggelse og behandling. Her kan 
også hentes podcasts, film og oversigter over bøger til inspiration. 

Efterårets række af arrangementer spænder vidt, både geografisk 
og emnemæssigt. Her er en kort beskrivelse af udvalgte aftener. 
Find hele oversigten på www.psykinfomidt.dk, hvor du også kan 
downloade arrangementshæftet. 

Onsdag den 25. september i Risskov 
Moderne psykoseforståelse:  
Hvad er skizofreni og hvad er skizofreni ikke?
Oplægsholderne giver et bud på moderne psykoseforståelse. Hvordan 
arbejder man i OPUS med fokus på behandling, inddragelse af 
pårørende og recoveryprocesser? En ung der har gennemgået et 
OPUS-forløb, fortæller sin historie om at komme videre. 

Tirsdag den 8. oktober i Tranebjerg på Samsø
Stress og depression – hvordan hænger de to ting sammen? 
Opgaver, forpligtelser og ansvar kan overstige ens tid og kræfter og 
give stress. I nogle tilfælde kan stresstilstanden føre til depression. 
Hvordan kan man selv forebygge? Og hvordan kan familie, kolleger, 
venner og omgangskreds hjælpe?

Onsdag den 9. oktober i Tørring
Førtidspensionsreformen – hvad betyder den i praksis for 
mennesker med psykisk sygdom? 
Knud Kristensen, formand for Landsforeningen SIND, og en 
socialrådgiver fra Viborg Kommune fortæller om fokus på reformens 
udfordringer, muligheder og dilemmaer. 

Torsdag den 10. oktober er det Sindets Dag – der er arrangementer i:  
•  Randers – se programmet her: www.sindiranders.dk  
•   Silkeborg: ”Mod og muligheder som ung, psykisk sårbar” –  

se programmet her: www.frivilligcenter-silkeborg.dk 
•  Skanderborg – se programmet her: www.socialpsykiatrien.dk 
•   Auning – aften om bipolar affektiv lidelse – tidligere kaldet 

maniodepressiv sygdom 
•  Risskov – aften om børn med angst - fra nervøs til cool kid
•  Skive – aften om angst og OCD

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | september 2013

ArrAngementer 
om psykiatri og psykisk sygdom

efterår 2013

region midtjyllandPsykiatri og Social

psykinfomidt.dki efteråret 

PsykInfo Midt 
arrangementer 

ved bibliotekar og informationsmedarbejder Line gry Christensen
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Hurtigere psykiatrisk 
vurdering med SAve

SubAkut VisitationsEnhed (SAVE) er både et arbejde og hjerteblod for Britta 
Jacobsen. Hun arbejder som lægesekretær i Regionspsykiatrien Viborg- 
Skive, hvor hun samarbejder med den projektansvarlige distrikts-

sygeplejerske og de tilknyttede behandlere om SAVE.

Projektet, der støttes af regeringens satspuljemidler, har til formål at sikre 
adgang til en hurtigere psykiatrisk vurdering i forbindelse med henviste patienter. 

- Det er ofte svært at være patient og også pårørende til en psykisk syg, for når 
sygdommen er erkendt, kan der være lange ventetider til det ambulatorium, hvor 
man vurderes til at få den rette behandling. Det giver meget hurtigt en opgivende 
følelse oven i sygdommen – man kan føle sig ’glemt’ eller placeret i en gråzone 
mellem egen læge og psykiatrien, fortæller Britta Jacobsen.

Lægesekretæren taler ud fra sin egen personlige erfaring. Da hendes yngste søn 
var 20 år, udviklede han en socialfobi. Den udviklede sig over tid til en meget svær, 
handicappende angst og med flere bidiagnoser. Han bor i dag i en beskyttet bolig. 
Britta Jacobsen forklarer, at sønnens uheld dengang var, at der var et ’ventetids-
hul’ mellem unge- og voksenpsykiatrien, og at der gik næsten to år, før sønnen 
kom i den rette behandling.

Det er her, SAVE har vist sig at være et værdifuldt bindeled. Med SAVE vil ingen 
patienter som hovedregel blive afvist uden at have været til en kort vurderings-
samtale i den subakutte visitationsenhed, der bemandes af erfarne behandlere. 
Så når Britta Jacobsen ringer til en patient ganske få dage, nogle gange timer, 
efter en henvisning er modtaget fra patientens egen læge, så er det også, fordi 
hun er klar over vigtigheden af at møde patienten så hurtigt som muligt, hvor 
patienten er topmotiveret.

- Der er rigtig gode erfaringer med, at patienterne føler sig taget alvorligt, at de er 
i centrum, og at det er dem, det handler om at hjælpe – og også så hurtigt som 
muligt, forklarer Britta Jacobsen.

Britta Jacobsen

I den ambulante del af Regionspsykiatrien Viborg-Skive startede projekt 
SubAkut VisitationsEnhed (SAVE) op 1. september 2012.
Projektet, der støttes af regeringens satspuljemidler, har til formål at 
sikre adgang til en hurtigere psykiatrisk vurdering, både i forbindelse 
med henviste patienter og som ’second opinion’ for almenpraksis, når 
egen læge er i tvivl. Desuden skal det bidrage til at styrke dialogen 
mellem regionspsykiatrien og praksissektoren omkring patienterne.

Patienterne bliver som udgangspunkt vurderet inden for 11 dage og 
herefter visiteret til det rette behandlingstilbud.

SAVE

¨


