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PS – midt i din hverdag

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
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Psykiatri og Social i Region Midtjylland.
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Claus Graversen 
Chefsygeplejerske, 
Psykiatri og Social

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

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 201302

Om Psykiatri og Social

Redaktion:

Ansvarshavende
Claus Graversen chefsygeplejerske - 
claus.graversen@ps.rm.dk  Telefon 7847 0021

Redaktør
Rikke Jungberg Pedersen kommunikationsmedarbejder (DJ)
Kommunikation og Formidling – rikped@rm.dk 

Gudrun Haller kommunikationsmedarbejder (DJ)
Kommunikation og Formidling – gudrhall@rm.dk

Jan Hallin kommunikationsmedarbejder (DJ)
Kommunikation og Formidling – jan.hallin@ps.rm.dk

Derudover bidrager i dette nummer:
Journalist Finn Marsbøll (DJ), freelancejournalist Mette  
Kristensen (DJ), kommunikationsmedarbejder Camilla Lee 
Lykke Nielsen, kommunikationsmedarbejder Janni Juul 
Nielsen, kommunikationsmedarbejder Klavs Vedel (DJ), 
bibliotekar Marianne Bierring Mulvad

Redaktionsgruppen:

Gudrun Haller 
Kommunikations-

medarbejder, 
Psykiatri og Social

Rikke Jungberg 
Pedersen 

Kommunikations-
medarbejder,

Psykiatri og Social

Jan Hallin 
Kommunikations-

medarbejder,
Psykiatri og Social



Tema: På job i PS
Hvordan er Psykiatri og Social som arbejdsplads, og  
hvordan tager vi imod nye medarbejdere? PS Bladet  
sætter i dette nummer fokus på, hvordan vi sikrer  
et godt arbejdsklima på arbejdspladsen.  
Se temaartiklerne   ............................................... 07-12

Sund livsstil skal forlænge psykiatriske  
patienters levetid
Forebyggelsesprogram har daglig fokus på  
sund livsstil   ....................................................................04 

www i psykiatrien    ...................................................... 13

Psykiatri og somatik i tæt samarbejde
Liaisonprojekt skal sikre bedre udredning og  
behandling af patienter, der lider af både psykisk  
og somatisk sygdom  ...................................................... 16 

Optimering af arbejdsgange gav kortere venteliste 
Regionspsykiatrien Viborg-Skive har nedbragt 
ventetiden til udredning for ADHD   .............................. 19 

Ny pakke for traumatiserede flygtninge 
Pakkeforløb sikrer et nogenlunde ens behandlings-
forløb for traumatiserede flygtninge i  
Region Midtjylland   ........................................................ 20 

Selmersamlingen digitaliseres 
Museum Ovartaci og Psykiatrisk Forskningsbibliotek  
har fået bevilget 447.700 kroner til at indscanne og  
oversætte Harald Selmers samling af bøger   ..............22 

Husk at se mennesket bag diagnosen 
Psykolog Krista Straarup er meget optaget af  
at reducere stigma af psykisk sygdom   ....................... 28 

I dette nummer

Tema: På job i PS                        
Side 7-12

Sund livsstil skal forlænge  
psykiatriske patienters levetid
Side 4

Psykiatri og somatik i tæt samarbejde
Side 16

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag

¨

nr. 01 | marts 2013 | årgang 04

FORSIDEN: 
Adjunkt, cand. cur. Ellen Boldrup Tingleff er leder af et udviklingsprojekt, 
som i 2014 skal munde ud i et splinternyt introduktionsforløb for nyansat 
plejepersonale. Hun mener, vi i Danmark skal blive bedre til at tage imod 
de nyuddannede sygeplejersker på arbejdspladsen.
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Psykiatriske patienter lever i gennem-
snit 20-25 år kortere end gennem-
snitsbefolkningen. Dette skyldes pri-

mært en række alvorlige livsstilssygdomme, 
der opstår som følge af forkert ernæring, 
afhængighed af alkohol eller andre rusmid-
ler, for lidt motion og uregelmæssig søvn. 

Disse fakta danner grundlag for et nyt 
forebyggelsesprogram med titlen Sund Livs-
stil, der skal sætte daglig fokus på ovenstå-
ende problemstilling over en 3-årig periode. 
Det inkluderer patienter med komplicerede 
afhængighedssygdomme i behandling ved 
Afdeling M på Aarhus Universitetshospital, 
Risskov, langtidssyge patienter med skizo-

I det daglige er der nu fuld fokus på sund 
livsstil og på, hvad den enkelte patient 
mener, der er det rigtige at gøre. Dette kom-
mer frem i de fokusgruppeinterviews, der 
afdækker, hvad patienterne mere præcist har 
brug for.

Bygger på kendte og  
anerkendte metoder
Forebyggelsesprogrammet bygger på kendte 
og anerkendte metoder. Eksempelvis pro-
jektet The Cromwell House Weight Manage-
ment i Manchester, der kunne vise gode 
behandlingsresultater.

Active Awareness er det grundlæggende 
princip, der anvendes i forebyggelsespro-
grammet i samarbejdet med patienterne. 
Princippet går ud på at have et aktivt fokus 
på de involverede afdelingers og medar-
bejderes daglige rutiner gennem løbende 
tilbagemeldinger om testresultater, aktiv 
deltagelse af personalet, undervisning om 
sundhedsadfærd og afholdelse af fokus-
gruppeinterviews.

Forebyggelsesprogrammet, som støttes 
af Region Midtjylland, inkluderer det dag-
lige arbejde med sund livsstil i klinikken og 
opsamling af viden i forskningsøjemed på 
Aarhus Universitetshospital. Resultaterne vil 
kontinuerligt blive opsamlet og registreret i 
en klinisk database, der skal danne grundlag 
for systematisk afrapportering af program-
mets løbende udvikling.

- Det er vores ambition, at så mange 
medarbejdere som muligt i de deltagende 
centre tilegner sig principperne som en inte-
greret del af deres behandlings- og forebyg-
gelsesarbejde, siger professor Povl-Munk 
Jørgensen.

freni ved Regionspsykiatrien i Randers samt 
nydiagnosticerede patienter med skizofreni 
ved OPUS-ambulatorierne i Regionspsykia-
trien Vest og i Randers. 

Personalet står last og brast  
med patienterne
Som et led i programmet bliver deltagerne 
konditestet og får målt deres BMI og kole-
steroltal. Det samme gør de medarbejdere, 
der frivilligt melder sig – og det er der man-
ge, der gør. På Sengeafsnit M3 ved Afdeling 
M har personalet, der består af i alt 24 syge-
plejersker, taget særlig godt imod udfordrin-
gen. Over halvdelen har allerede meddelt, at 
de er ”aktive medspillere” i forebyggelses-
programmet. At være aktiv medspiller inde-
bærer, ud over at blive målt og vejet på lige 
fod med patienterne, også en forpligtelse til 
at deltage i faglig udvikling og læse viden-
skabelige artikler om emnet.

- På Afdeling M3 i Risskov samt i Randers 
og Herning står personalet last og brast med 
patienterne i et målrettet forsøg på at give de 
psykiatriske patienter et bedre, sundere – og 
længere liv, fortæller professor Povl-Munk 
Jørgensen, der er leder af forebyggelsespro-
grammet. Han bakkes op af ledende overlæge 
i Afdeling M, Lisbeth Uhrskov Sørensen og 
afdelingssygeplejerske på M3 Birgitte Jensen.

Udgangspunkt i dagligdagen
At personalet står last og brast med 
patienterne og fremstår som rollemodeller 
skal forstås helt bogstaveligt, for det er et 
fælles program, der med udgangspunkt i 
dagligdagen, tager fat på problemerne og 
deres årsag. I det hele taget er forebyggel-
sesprogrammet et helt konkret, innovativt 
og målrettet arbejde med at få patienterne 
inddraget i deres egen behandling. 

Sund livsstil skal 

Af: Finn Marsbøll

Foto: David Bering¨

forlænge psykiatriske 
patienters levetid
Forebyggelsesprogram har daglig fokus på sund livsstil
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Professor Povl Munk-Jørgensen, afdelingssygeplejer-
ske Birgitte Jensen, ledende overlæge Lisbeth Uhrskov  

og sygeplejerske Nina Thygesen deltager alle aktivt i 
forebyggelsesprogrammet på Afdeling M. 
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N år en ny medarbejder møder op til sin første arbejds-
dag, kan vi være helt sikre på, at han eller hun møder 
højt motiveret. Det er der ikke noget at sige til. Med-

arbejderen kan være udvalgt blandt mange ansøgere, fordi 
vedkommende blev vurderet til at være den mest motiverede 
og fagligt egnede. 

Som medarbejdere og ledere skal vi være opmærksomme på, at 
vi også selv er motiverede for at tage godt imod den nye med-
arbejder. Noget af det værste må være, hvis en ny medarbejder 
føler sig kastet ud på dybt vand, fordi kollegerne ikke har haft 
tid til at tage ordentligt imod.

Jeg husker en episode, da jeg som ung sygeplejerske var ansat 
på en medicinsk afdeling. Under en aftenvagt mødte jeg en ny 
1. reservelæge, der havde lægevagten for hele sygehuset den 
aften. Han spurgte, om jeg kunne fortælle ham vejen til hjer-
temedicinsk afdeling. Det var hans første dag på arbejde, men 
ingen havde vist ham rundt på sygehuset. Tænk hvis han var 
blevet bippet til et hjertestop og ikke vidste, hvor han skulle 
løbe hen. Det var ikke en ordentlig måde at tage imod en ny 
medarbejder på. Senere som leder har jeg ofte tænkt tilbage 
på den episode og spurgt mig selv: Hvordan tager vi imod nye 
mennesker?

Episoden udspillede sig for omkring 30 år siden, og meget 
har heldigvis ændret sig. I dag har vi strukturerede planer for, 
hvordan vi introducerer nye medarbejdere. Strukturerede planer 
kan dog ikke stå alene. Ét er at vide, hvor afdelingerne ligger, 
hvordan institutionen er indrettet og hvordan man bruger it-
systemet. Mindst lige så vigtigt er det – ja, det er faktisk  

altafgørende – at den nye medarbejder føler sig velkommen. 
Det er vigtigt, at den nye medarbejder går hjem fra sin første 
arbejdsdag med følelsen af, at ”her glæder jeg mig til at arbejde 
de næste mange år”. Måden vi udfører introduktionen på er 
altså lige så vigtig som selve indholdet i introduktionen. 

Netop fordi den gode start er så afgørende for motivationen og 
arbejdsglæden, har vi i Psykiatri og Social valgt i dette blad at 
sætte fokus på dette tema. En nøgle til succes er, at vi er åbne 
og lyttende over for nye medarbejderes tilbagemeldinger, men 
også at vi er villige til engang imellem at spørge os selv, om 
vi matcher de nye medarbejderes motivation. Dermed kan vi 
skabe grundlaget for en god arbejdsplads, hvor alle glæder sig 
til at møde ind hver dag.

Claus Lassen Graversen

Leder     

Motivationen   
skal matches

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2013
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Temaet tager denne gang på job i PS for at se på, hvordan vi i Psykiatri og Social tager imod nye medarbejdere – 
og hvad vi kan blive bedre til.

Er introduktionen til psykiatrien god nok for nye medarbejdere? Det sætter et forskningsprojekt fokus på.

Der er mangel på speciallæger i psykiatrien, og det øger presset for de øvrige læger ude på afdelingerne. Men 
hvordan kan vi vende den onde spiral og få rekrutteret, og ikke mindst fastholde, dygtige læger i psykiatrien? 

Hvordan oplever nye medarbejdere at starte i et job på en socialpsykiatrisk boenhed som Pilebakken, hvor  
borgerne kan være udadreagerende, og hvor sikkerhed fylder meget? Hvordan er de nye medarbejderes 
 forventninger til at skulle arbejde under helt andre vilkår, end de har været vant til i somatikken?
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Det er dyrt at rekruttere nye med-
arbejdere. Og det er endnu dyrere, 
hvis en nyansat oplever så store 

skuffelser, at hun måske ligefrem bræn-
der ud og opgiver området. Så der er al 
mulig god grund til at gøre sig umage 
med at tage imod nyuddannede medar-
bejdere - og det er et område, hvor der 
er plads til forbedringer. Det mener Ellen 
Boldrup Tingleff, der er underviser på Uni-
versity College Lillebælt, Sygeplejerskeud-
dannelsen i Vejle. 

Hun er leder af et udviklingsprojekt, som 
i 2014 skal munde ud i et splinternyt intro-
duktionsforløb for nyansat plejepersonale, 
dels i form af nyuddannede sygeplejersker 
og dels nyansatte sygeplejersker og social- 
og sundhedsassistenter, som er nye i psy-
kiatrien.

Projektet indebærer en systematisk lit-
teraturgennemgang af den internationale 
forskningslitteratur og tre fokusgruppein-
terviews med nyansat plejepersonale og 
derefter udarbejdelse og implementering af 
introduktionsprogrammer på seks voksen-
psykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle.

Introduktionsforløb på 12 måneder
Som led i projektet er Ellen Boldrup Ting-
leff netop nu i gang med at gennemgå 

Af: Gudrun Haller 

Foto: Gregers Kirdorf¨
Vi skal tage bedre imod 
de nyuddannede sygeplejersker

Hvorfor udvikler man ikke introduktionsprogrammer for nye sygeplejersker på det man ved, i stedet for  

det man tror? Sådan spørger adjunkt, cand. cur. Ellen Boldrup Tingleff. Hun har selv bidraget med viden  

på området med sit kandidatspeciale fra 2008, og internationalt er der meget at hente. Det ved hun fra 

litteratursøgning og en analyse af forskningslitteraturen, hun netop er i gang med som led i et nyt projekt

udenlandsk litteratur om, hvordan man 
introducerer nyansat plejepersonale andre 
steder i verden, og der er meget at hente. 
Især er Australien langt fremme og har 
mange erfaringer, fortæller hun. 

I udlandet varer introduktionsforløb 
for sygeplejersker typisk 12 måneder. Heri 
indgår en introduktion til organisationen 
fulgt op af fire rotationsforløb á tre måne-
ders varighed. Gennem rotationsforløbet, 
som er kombineret med en til fire ugers 
teoretisk undervisning undervejs, får de 
nyuddannede faglig viden, færdigheder og 
kompetencer.

De får et bredere kendskab til de forskel-
lige behandlingstilbud, som patienten kan 
komme igennem, og de oplever, at patien-
ter kan få det bedre. Men rotationsforløbet 
har den ulempe, at de nye sygeplejersker 
ikke indgår i et praksisfællesskab, da de 
ikke er på samme sted længe af gangen. 

Under introduktionsforløbet har alle nye 
en mentor, som de også har faste møder 
med. Men succesen af ordningen står og 
falder med, om mentoren er til rådighed, 
når der er behov for det, og om der er en 
god kemi mellem den nyuddannede og 
mentoren. Fungerer det ikke, har en men-
torordning ringe effekt, siger Ellen Boldrup 
Tingleff. 

Fokusgrupper skal bidrage
I dag udvikles introduktionsprogrammer i 
Danmark, uden man har spurgt, hvad de 
nyuddannede har brug for. Det bliver der 
lavet om på med Ellen Boldrup Tingleffs pro-
jekt. Hun vil lave tre fokusgrupper: en med 
nyuddannede sygeplejersker, en med erfarne 
sygeplejersker, som har skiftet til psykiatrien 
fra et andet speciale samt en med social- og 
sundhedsassistenter, som har skiftet til psy-
kiatrien fra et andet speciale.

Hun vil interviewe dem om, hvad de 
oplever og erfarer, når de starter i psykia-
trien og om, hvordan deres introduktion 
har været, om forløbet har fungeret? Om 
det har bidraget til, at de selv oplever, at de 
udvikler deres kompetencer og bliver mere 
sikre i rollen som plejepersonale og hurtigt 
kan varetage en kvalificeret patientpleje? 
For det er jo målet, påpeger hun.

Akademiske generalister 
Hun er helt på det rene med, at nyuddan-
nede skal modtages anderledes i dag end 
tidligere. Det skal de, fordi sygeplejeuddan-
nelsen i dag er en professionsuddannelse. 

- En helt nyuddannet sygeplejerske har 
kun været otte uger i klinisk uddannelse i 
psykiatrien i løbet af sin uddannelse og kan 
ikke fra starten varetage det fulde ansvar. 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2013

Tema: På job i PS
•  Ellen Boldrup Tingleffs kandidatspeciale omhandler nyuddannede 

sygeplejersker i psykiatrien.

•  Den internationale forskningslitteratur fokuserer overvejende på ny-
uddannede sygeplejersker i psykiatrien.

•  Det aktuelle udviklingsprojekt fokuserer på nyansat plejepersonale 
i form af nyuddannede sygeplejersker, nyansatte sygeplejersker og 
social og sundhedsassistenter, der er nye i psykiatrien.

¨
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Til gengæld kommer de med nogle aka-
demiske kompetencer, man kan have stor 
glæde af på arbejdspladsen, blandt andet 
når det gælder udvikling, siger Ellen Boldrup 
Tingleff og påpeger:

- Man skal være klar over, at de har en 
generalistuddannelse bag sig. At de har 
brug for et ordentligt introduktionsforløb. 
Og man skal forvente – og værdsætte – at 
de har nogle akademiske kompetencer, lige 
så vel som den nyuddannede skal værd-
sætte kollegernes erfaringer.

Man skal se dem som learners. Derfor 
skal de ansættes som plejepersonale i intro-
duktionsforløb, hvor de får introduktion til 
organisationen og afdelingen, får teoretisk 
og praktisk undervisning og mentorordning. 
Og så er det vigtigt, at kollegerne bakker 
op! Det skal være synligt og acceptabelt i 
afdelingen, at den nye går fra til for eksem-
pel undervisning og møde med sin mentor.

Et chok at komme ud 
For mange nyuddannede er det et chok at 
komme ud. De oplever afmagt og begræns-
ninger i form af manglende tid og behand-
lingstilbud. De oplever, at de skal bruge tid 
på at administrere medicin og klare admini-
strative opgaver på bekostning af tid med 

Ellen Boldrup Tingleff er leder af et udviklingsprojekt, som 
i 2014 skal munde ud i et splinternyt introduktionsforløb 
for nyansat plejepersonale, dels i form af nyuddannede 
sygeplejersker og dels nyansatte sygeplejersker og social- 
og sundhedsassistenter, som er nye i psykiatrien.

patienten, fortæller Ellen Boldrup Tingleff 
på baggrund af sin kandidatopgave fra 
2008, hvor hun lavede en kvalitativ under-
søgelse af nyuddannede sygeplejerskers 
oplevelser af overgangen fra studerende til 
nyuddannede i psykiatrien. 

Hun peger på, at man skal være meget 
opmærksom på, hvad der har fået mange 
sygeplejersker til at vælge psykiatrien. 
Nemlig de længere patientforløb og den 
deraf følgende tættere relation til patien-
ten, som de giver.

Ellen Boldrup Tingleff mener ikke, at 
man kan gøre mere under uddannelsen for 

at ruste de nye sygeplejersker til virkelighe-
den i psykiatrien. Hun roser de kliniske vej-
ledere og uddannelsesansvarlige for at gøre 
et glimrende stykke arbejde i forbindelse 
med de kliniske uddannelsesforløb under 
uddannelsen. 

Det er modtagelsen af de nyuddannede 
ude på arbejdspladserne, der skal være 
bedre, slår hun fast. Fra kandidatspecialet 
fandt hun netop ud af, at de nyuddannede 
sygeplejersker, der havde fået introduktion 
og en mentor, mestrede den professionelle 
rolle bedre og var mindre usikre i rollen.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2013

To-årigt forskningsprojekt om udvikling og implementering af introduktionsforløb 
for nyansat plejepersonale på voksenpsykiatriske afdelinger. Projektet er finansieret 
af UCL – Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Psykiatrien i Region Syddanmark. 
Introduktionsforløbet ventes at være klar i 2014, hvor det skal implementeres på 
seks voksenpsykiatriske afsnit i Vejle og Kolding.

Cand. cur. Ellen Boldrup Tingleff, UCL- Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, er leder af 
projektet, og cand.cur. og ph.d. Frederik Alkier Gildberg er projektvejleder. 

Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Ellen Boldrup 
Tingleff på e-mail:  ebti@ucl.dk

FAKTA OM PROJEKTET

¨
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Gitte lysgaard har fundet sin rette hylde i 
socialpsykiatrien.

Tekst og foto: Rikke Jungberg Pedersen¨

Da Gitte Lysgaard første gang satte 
sine fødder på Pilebakkens grund 
som social- og sundhedsassistent-

elev, var det med uro i maven. Forude 
ventede tre en halv måneds praktik på det 
socialpsykiatriske bosted. Hun havde ikke 
før arbejdet i psykiatrien og var spændt på, 
om hun kunne klare det. 

- Der for mange tanker gennem hovedet 
på mig. Jeg anede intet om psykiatrien. Her 
skal jeg have med nogle mennesker at gøre, 
som tænker anderledes. Hvad gør man, hvis 
man har en dårlig dag? Hvordan klarer jeg 
kommunikationen og håndterer dagligda-
gen? Jeg var spændt på det - det var som at 
komme ind i et ukendt land, fortæller hun.

Gitte havde længe arbejdet som hjem-
mehjælper, inden hun valgte at tage uddan-
nelsen som social- og sundhedsassistent. 
Som hjemmehjælper kunne hun få afløb for 
sin store passion med at snakke.

- Jeg kan godt lide at snakke! Dem der 
kender mig godt spurgte mig, hvordan skal 
du nogensinde klare dig i psykiatrien? Og 
det var jeg da også selv spændt på, indrøm-
mer hun leende, men understreger at gode 
kolleger var svaret.

- Beboerne er ikke altid så snakkesage-
lige, men til gengæld bliver kollegerne en 
rigtig vigtig brik i ens arbejdsdag. Man er 
nødt til at have gode kolleger i et job som 
dette. Nogle man kan reflektere og sparre 
med. Det er alfa og omega. Jeg oplever, at 
man bruger sine kolleger på en helt anden 
måde i psykiatrien, end jeg har været vant 
til i hjemmeplejen, fortæller Gitte Lysgaard.

Man gør en forskel
For Gitte er der flere store udfordringer ved 
at arbejde i socialpsykiatrien. 

- Jeg kan godt lide, at man er på hele 
tiden. Man skal være observerende og 

vågen, og situationen ændrer sig fra time til 
time, forklarer hun.

Den største udfordring og overvindelse 
for Gitte har været at vænne sig til at skulle 
grænsesætte voksne mennesker.

Gitte fortæller, at det er de små ting, 
der gør arbejdsdagen sjov. En kompliment, 
en positiv bemærkning, eller et smil fra en 
ellers trist beboer.

- Man kan virkelig gøre en forskel hver 
eneste dag i dette job, siger hun.

Det var også det, der gjorde forskellen 
for Gitte, da hun efter endt uddannelse blev 
tilbudt et vikariat på Pilebakken.

- Jeg havde et fast job et andet sted, da 
jeg fik tilbudt et vikariat på Pilebakken. Men 
det meningsfulde arbejde og gode arbejds-
miljø her på stedet vandt, og jeg sagde mit 
faste job op for at arbejde som vikar på 
Pilebakken, siger hun med et smil.

Da Gitte Lysgaard fik praktikplads på Pilebakken, havde 
hun aldrig drømt om, at socialpsykiatrien kunne blive hen-
des faglige løbebane. Nu har hun sagt sit faste job op i 
hjemmeplejen for at arbejde som vikar på Pilebakken

Tema: På job i PS

Opsagde fast job 
for at arbejde i vikariat

Åbenhed over 
for psykiatrien

Sosuassistent-eleverne skal gennem deres 
uddannelse stifte bekendtskab med psykia-
trien. PS Bladets udsendte mødte et hold 

elever efter deres første praktikdag på Pilebakken, 
som er et af Region Midtjyllands socialpsykiatriske 
tilbud for voksne.

Med på førstedagen var også Marie-Louise Hartz 
Hagensen, som er uddannelsesansvarlig sygeplejer-
ske i Psykiatri og Social.

- Pilebakken fungerer godt, og det er et godt 
sted at være elev. Sikkerheden er i fokus, og det 
skal den også være, for vi skal kunne gå trygt på 
arbejde. Tryghed på arbejdspladsen er vigtig, under-
streger hun.

”Rundvisningen på 

1. dagen har givet ro 

på. Det går jo nok.”

Julia

”Jeg er nervøs over at skulle arbejde i psykiatrien. Men der bliver taget hensyn til os som elever, og det beroliger mig.”Charlotte

”Jeg har haft lidt kriller i maven. Men jeg tror lige så meget, det er fordi det er noget nyt. Jeg synes, det er et vildt spændende område, og jeg får helt sikkert noget godt med herfra.”Anja

”Jeg har nok haft paraderne lidt oppe. Men det ér jo 

også udadreagerende borgere, som bor her, og jeg 

kan godt blive lidt bekymret. For jeg ved ikke,  

hvordan jeg vil reagere.”

Carina
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Tekst og foto: Rikke Jungberg Pedersen¨

Dagafsnit P3 i Holstebro vil være et attraktivt uddannelsessted, og 
hele personalegruppen tager ansvar for uddannelsen af afsnittets 
ergoterapeut- og sygeplejestuderende

en forskel
På P3 gør de studerende 

På Dagafsnit P3 i Holstebro har personalet fokus på at tage sig godt af de stude-
rende.

- Det er vigtigt for os, at de studerende får et godt praktikforløb med fra os. 
Hos os kan de få lov til at fordybe sig og lære patienterne at kende, da patienterne 
overvejende er i længere forløb hos os, fortæller Helle Rejkjær Gadgaard, som er klinisk 
underviser i ergoterapi på afsnittet.

På P3 gør de især meget ud af at evaluere praktikforløbene med de studerende. Her 
skal de studerende blandt andet svare på, hvordan de er blevet modtaget af personale 
og patienter, og hvordan opgavemængden har været.

- Det er de studerende, der har et billede af, hvad de får med sig herfra. Og vi vil 
naturligvis gerne høre, hvad deres oplevelse af forløbet har været - både så vi ved, 
hvad vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre, siger Helle Rejkjær Gadgaard.

- Vi inddrager meget de studerende i planlægningen af det daglige arbejde. De 
bliver hørt, og vi stiller krav til dem, så de hele tiden udvikler sig fagligt. Hos os kan de 
virkelig gøre en forskel, fortæller Tina Thagaard Jakobsen, der er vejleder for de syge-
plejestuderende.

Men det er ikke kun det faglige, der er i fokus på P3. Det sociale er også en vigtig 
del af dagligdagen på afsnittet. 

- Vi giver plads til de studerende, og vi vil gerne lære dem at kende - også på det 
personlige plan. Vi vil gerne, at de oplever afsnittet som den trygge base, mens de er 
her, fortæller Tina Thagaard Jakobsen

Afsnit P3 har ergoterapeut- og sygeplejestuderende i 2-10 ugers praktikforløb.

På Dagafsnit P3 i Holstebro inddrager personalet de 
studerende, både fagligt og socialt, fortæller Helle Rejkjær 
Gadgaard og Tina Thagaard Jakobsen

Udsagn fra 
de studerende:

”Vi har blandt andet haft ansvar for  
motionsgruppen, stået for opstart af 
diverse grupper, morgenmødet, haft  
individuelle samtaler med patienter og  
har haft fokus på patienter. Alt dette  
har hjulpet til udvikling af vores faglige 
kompetencer, og også på det personlige 
plan”

”Vi er blevet 
taget godt imod 
på P3, både af 
personale og 
patienter, og  
vi har følt os  
velkomne i  
afdelingen”

”Vi er blevet udfor-
dret personligt og 
har flere gange 
stået i dilemmaer 
som personale-
gruppen har været 
gode til at snakke 
med os om”

”Det har været 
meget hårdt, da 
der har været 
mange opgaver 
der skulle laves,  
MEN dette ville  
vi ikke have 
været foruden!”

”Det bedste har 
været det gode 
tværfaglige sam-
arbejde blandt  
personalet. Dette 
og den gode  
stemning præger 
hele afdelingen”

”Fra starten var 
jeg meget skep-
tisk om dette  
kliniske forløb, 
men jeg tager  
herfra med et  
helt andet og 
meget mere  
positivt indblik  
i psykiatrien” 

”Personalet har 
vist stort anerken-
delse og interesse 
for de bidrag, vi er 
kommet med.  
Vi har følt os hørt, 
set og som en del 
af fællesskabet”

”Jeg startede som en nervøs studerende 
i P3, der bare skulle have psykiatrien 
overstået. Jeg var meget sikker på, at 
det ikke ville være mig. I har måske  
fået mig vendt en smule”
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Gregers Kirdorf¨

Alea Moreno har gennemført sin KBU 
stilling i psykiatrien og er nu startet i en 
i-stilling i Regionspsykiatrien Horsens 

Noget af det, der fik Alea Moreno til at 
sætte sig fast i psykiatrien, var at læse 
bøger skrevet af psykiatriske patienter, 

der er kommet sig over deres psykiske sygdom. 
- Det giver et fængende indblik i psykiatriens 

verden, og fagligt set har arbejdet i psykiatrien 
givet mig en god ballast - det har helt klart gjort 
mig til en bedre læge, fortæller hun.

Manglen på speciallæger i psykiatrien synes 
Alea Moreno dog er et stort problem for de læger, 
der allerede arbejder på de psykiatriske afdelinger.

- Det kræver en indsats at få vendt den kurve. 
Det er ikke nok at rekruttere nye medarbejdere. 
Det er mindst lige så vigtigt at gøre en aktiv ind-
sats for at fastholde dem, der er. Det er vigtigt at 
passe godt på medarbejderne, forklarer hun og 
uddyber.

- Det bliver let en ond cirkel, at der er underbe-
manding på afdelingerne. Det giver stress blandt 
det personale, der arbejder der.

Pas godt på 

Tema: På job i PS

medarbejderne i psykiatrien

Alea Moreno har nogle bud på, hvordan man kan tiltrække flere læger til 
psykiatrien, og til hvordan man kan fastholde de unge læger i stillingerne ved 
at gøre psykiatrien mere attraktiv som speciale

•   Forkæl KBUere og vikarer med god backup fra overlæger, gennemskuelige 
arbejdsgange og en ordentlig introduktion

•   Giv god mulighed for hurtig supervision og feedback, inden de kastes ud i 
arbejdet

•   Lok med selvstændigt arbejde og ansvar

•   Et forberedelseskursus i akut psykiatri og belastende problemstillinger ville 
være rart, så man som ung læge i psykiatrien er mere forberedt på de meget 
forskellige patienttyper og deres individuelle reaktionsmåder som kan 
være meget anderledes og uforståelige, når man sammenligner med den 
’almindelige somatiske patient’

•   Giv mulighed for at overvære flere at de samtaler, overlægerne og de erfarne 
psykiatere har med svære patienter og efterfølgende høre psykiaterens 
tanker om, hvorfor der blev sagt og gjort, som der blev under samtalen med 
patienten.

IDEER TIL AT TILTRæKKE OG FASTHOLDE LæGER TIL PSyKIATRIEN

¨

Alea Moreno har været ansat i en KBU-stilling i Regionspsykiatrien 
Horsens og er nu ansat i en i-stilling samme sted.

på Facebook
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Psykiatrien i Region Midtjylland er på Facebook. Det samme gælder alle psykiatriens sund-
hedsfaglige stillinger.

Psykiatri og Socialwww.psykiatrien.rm.dk

psykiatrien.rm.dkHjemmesiden for hele psykiatrien fordi vi:
  er ét hospital

  altid har patienten i centrum
  ved at god kommunikation gør en forskel

Dem, vi vil have fat på, er på Facebook, og derfor er psykiatrien 
der også! Siden starten af december er stillingsopslag vedrørende 
sundhedsfagligt personale til psykiatriske afdelinger blevet lagt 
på psykiatriens Facebookside ’Skarpe hjerner - Varme hjerter’ i en 
specialudviklet applikation til stillinger. Tiltaget er et led i rekrut-
teringskampagnen ’Skarpe hjerner – Varme hjerter’, der er særligt 
målrettet læger og medicinstuderende. 

Udover at Facebooksiden anvendes til at annoncere ledige stillin-
ger, bruger vi den også til at tage et opgør med og en dialog om de 
myter om psykiatrien, som florerer. På siden fortæller yngre læger i 
små videoer om, hvorfor de har valgt en karriere i psykiatrien. 

Læs mere på www.facebook.dk/skarpehjerner

Psykiatrien har fået en ny samlet hjemmeside for alle afdelinger i hele regionen. 
Arbejdet har især haft fokus på forbedringer af det patientrettede indhold.
- Jeg synes, der er god grund til at være stolt af resultatet. Det har været et stort 
arbejde med mange involverede, som alle har ydet et stort bidrag, siger projektleder 
Klavs Vedel.

Arbejdet med den nye hjemmeside har stået på siden august 2012, og alle psykia-
triske afdelinger kan nu for første gang findes på den samme adresse på nettet. 
Det betyder, at man som patient eller pårørende kun skal lede ét sted for at finde 
oplysninger om psykiatri og psykiatrisk behandling i Region Midtjylland.
Den nye hjemmeside vil løbende blive udviklet i samarbejde med afdelingerne for 
at fastholde ambitionen om at sitet skal blive den bedste hjemmeside i sundheds-
væsnet i Danmark.

- Der er vi slet ikke kommet til endnu, men vi har taget nogle helt afgørende skridt i 
den rigtige retning, siger Klavs Vedel.

Den nye hjemmeside finder du på adressen www.psykiatrien.rm.dk 

Find psykiatrien 
på Facebook

Kvalitetshop på
psykiatriens nye hjemmeside



14

Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2013

PsykIAtrI og 
soCIALs 
rygEPoLItIk  
TRæDER I KRAFT 
DEN 1. JUNI 

Fra 1. juni må der ikke ryges i regionens bygnin-
ger, køretøjer eller uden for på regionens arealer. 
Det er resultat af en rygepolitik, som psykiatri- 
og socialledelsen har godkendt den 29. januar i 
år, og som træder i kraft den 1. juni 2013. 

Rygepolitikken er udarbejdet med afsæt i Region 
Midtjyllands rygepolitik og drøftelser med HMU, 
afdelingsledere i behandlingspsykiatrien og 
områdeledere på socialområdet. 

Rygepolitikken gælder borgere, patienter, bru-
gere, beboere og ansatte. 

Borgere og patienter må dog ryge i det fri i 
opstillede rygeskure og aflukkede gårdhaver, 
der ikke er i umiddelbar nærhed af regionens 
bygninger. 

På voksensocialområdet kan den enkelte beboer 
beslutte, om der må ryges i hans eller hendes 
bolig, dog ikke når der er personale til stede. 

Unge, der bor på døgninstitution for unge under 
18 år må ryge udendørs i særlige rygeskure. 

Der opfordres til, at rygepolitikken drøftes i de 
relevante fora, og at der foretages de fornødne 
tilpasninger for at realisere politikken. 

Rygepolitik for Psykiatri og Social ligestiller elek-
troniske cigaretter med almindelige cigaretter.  

Læs Rygepolitik for Psykiatri og Social i Region 
Midtjylland på PS intranet/fællessiderne under 
fanen ’Personale og HR.’

Fredag den 22. februar havde psykiatrien inviteret alle medicinstuderende 
ved Aarhus Universitet til et show med brødrene Anders og Peter Lund Mad-
sen. Mere end 300 studerende trodsede kulden og brugte op mod to timer 
på at stå i kø uden for fysiologisk auditorium i håbet om at få én af de 150 
eftertragtede pladser til showet inde i auditoriet. Showet blev desuden live-
streamet til medicinstudiets fredagsbar, hvor mellem 200 og 300 studerende 
fulgte Anders og Peter Lund Madsens foredrag om psykiatri.

Formålet med showet var at udfordre de medicinstuderendes fordomme om 
psykiatrien. Anders og Peter Lund Madsen tog blandt andet fat i myter som: 
’En læge uden kittel er ikke en rigtig læge,’ ’Psykiatere er lidt til en side’ og 
’Patienterne er uhelbredeligt syge.’ 

Showet er et led i rekrutteringskampagnen: ”Skarpe hjerner – Varme hjerter”, 
som har til formål at skaffe flere læger til psykiatrien.

aNdeRS Og PeTeR LuNd madSeN   
TRAK LANG Kø TIL PSyKIATRI-EVENT 

Anders og Peter Lund 
Madsen sammen med 
Janni Juul Nielsen, en 
af Psykiatri og Socials 
eventkoordinatorer.



15

Region Midtjylland indførte den 1. februar 2013 central visitation og pakkeforløb i psykiatrien. Samtidig er det besluttet, at 
ingen henviste patienter fremover afvises.

Læger, privatpraktiserende psykiatere og kommuner har fået én indgang, når de vil henvise en ikke akut psykisk syg til 
behandling - nemlig til Psykiatriens Centrale Visitation, hvor sygeplejersker og læger hurtigt finder det mest relevante 
udrednings- eller behandlingstilbud til patienten.

Er der tvivl om, hvilken behandling patienten skal have, henvises patienten som minimum til en vurderingssamtale. 

tilbud om pakkeforløb
Som noget nyt vil mange psykiatriske patienter blive visiteret til et pakkeforløb. Et pakkeforløb er et på forhånd fastlagt forløb 
for udredning og behandling af en specifik sygdom.

Foreløbig er der otte pakkeforløb klar for voksne patienter inden for det ambulante ikke-psykotiske område, samt en 
udredningspakke for voksne patienter med uklare symptomer. Herudover er der fire udredningspakkeforløb for børne- og 
ungeområdet på vej, som senere vil blive suppleret med behandlings-pakkeforløb.

Psykiatriens Centrale Visitation har base i Psykiatriens Hus i Silkeborg. 
Det skønnes, at der årligt vil blive visiteret 19.000 patienter videre til de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland.

Læs mere på PS intra/fællessiderne.

RegiON midTjyLLaNd behaNdLeR Nu aLLe heNviSNiNgeR 
AF PSyKISK SyGE ÉT STED

PSyKIATRIEN I REGION 
MIDTJyLLAND kåReT SOm 
NummeR 1, 2 Og 3

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2013

Fredag den 8. februar var der grund til at hejse flaget i 
psykiatrien i Region Midtjylland. Den dag kårede Dagens 
Medicin Danmarks bedste psykiatriske hospitaler.

Førstepladsen gik til Aarhus Universitetshospital Risskov, 
2. pladsen gik til Regionspsykiatrien Viborg-Skive, mens 3. 
pladsen gik til Regionspsykiatrien Vest.

Den glædelige begivenhed blev markeret ved en reception 
i Risskov om formiddagen og ved taler og blomsterover-
rækkelser i henholdsvis Regionspsykiatrien Viborg-Skive 
og Regionspsykiatrien Vest senere på dagen.

Se video fra prisuddelingen i Risskov den 8. februar på 
psykiatriens nye  hjemmeside www.psykiatrien.rm.dk. 

Fra venstre: Per Jørgensen - cheflæge, Claus 
Graversen - chefsygeplejerske, Charlotte Rosenkrantz 

Josefsen - socialchef, Allan Flyvbjerg - dekan ved 
Aarhus Universitet, Gert Pilgaard - psykiatridirektør, 

Bent Hansen - regionsrådformand, Kristian Lund - 
chefredaktør ved Dagens Medicin.
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S om psykiatrisk sygeplejerske har jeg 
et andet blik på patienterne og kan 
opspore problematikker, som det 

medicinske personale ikke ser, siger Mette 
Skov Stoffer. 

Hun er psykiatrisk sygeplejerske og har 
det seneste år været tilknyttet medicinsk 
afdeling P7. Hun er én af to projektansatte 
liaisonsygeplejersker i liaisonprojektet under 
Regionshospitalet Horsens. P7 er pilotaf-
deling for projektet, og Mette Skov Stoffer 
har deltaget fast på afdelingens tværfaglige 
konferencer, screenet en del af patienterne 
for depression, startet behandling hvis nød-
vendigt, sparret med personalet og undervist 
både personale, patienter og pårørende i for-
skellige psykiatriske problemstillinger.

Mette Skov Stoffer har haft 156 tilsyn på 
afdelingen, og 42 procent af disse patienter 
led af angst og depression. En stor del af 
dem var lungepatienter med KOL. 

- Især patienter med kroniske sygdomme, 
som for eksempel KOL, er i særlig risiko for 
at udvikle depression og angst og med en 
psykisk sygdom oven i den kroniske sygdom, 
har patienterne ringere compliance, altså de 
har sværere ved at tage vare på deres syg-
dom. De har endvidere ofte et øget forbrug 
af sundhedsydelser og medicin samt en rin-

Øget opmærksomhed
Liaisonsygeplejerskerne er enige om, at 
deres tilstedeværelse på afdelingerne har 
haft effekt. 

- Vi er kommet ind med en anden faglig-
hed og har sat andre temaer på dagsordenen 
og stillet andre spørgsmål på konferencerne. 
Så ud over det arbejde vi har udført på afde-
lingerne, har vores tilstedeværelse også øget 
det faste personales opmærksomhed over 
for de problemstillinger, vi bringer med ind 
fra vores specialer, forklarer Helle Hjørnholm 
Volhøj.

- Og den tætte kontakt betyder, at per-
sonalet har fået en person, de kan henvende 
sig til uden at skulle rekvirere et lægeligt 
tilsyn. For eksempel fortalte en sygeplejerske 
på medicinsk afdeling, at nu havde hun fået 
mod til at spørge ind til patienternes trist-
hed, for nu vidste hun, hvor hun kunne hente 
hjælp, fortæller Mette Skov Stoffer.

set et stort behov
Allerede på nuværende tidspunkt af projek-
tet kan de to sygeplejersker konkludere, at 
de har set et stort behov for, at specialerne 
generelt samarbejder tættere om patienter-
ne, og at personalet i begge specialer opru-
stes vidensmæssigt, så de bliver bedre til at 
opspore symptomerne på både psykiatrisk 
og somatisk sygdom. 

Liaisonprojektet afsluttes til sommer 
2013 med en evalueringsrapport, hvor man 
vil kunne læse de endelige erfaringer og 
anbefalinger fra projektet. 

gere livskvalitet. Så der er bestemt behov for 
at have større opmærksomhed på psykiske 
lidelser hos patienter på somatiske afdelin-
ger, forklarer hun.

Det understøttes af tidligere undersø-
gelser, der har vist, at op mod 50 procent af 
patienter indlagt på en medicinsk afdeling 
har en psykisk lidelse sammen med den  
fysiske sygdom.

Nedsætte overdødeligheden
Også den psykiatriske pilotafdeling O2 har 
tilknyttet en liaisonsygeplejerske. Det er 
medicinsk sygeplejerske Helle Hjørnholm Vol-
høj, der netop nu er i gang med at screene 
psykiatriske patienter for kritisk somatisk 
sygdom og vejlede personalet til selv at 
tage somatiske problemstillinger med ind i 
behandlingen. 

- Det jeg hyppigt ser hos de psykiatriske 
patienter er skæve blodprøvetal, især forhø-
jede fedtstoffer i blodet, som kan indebære 
en risiko for livsstilssygdomme. Men også 
smerter, forstoppelse, infektioner og hjer-
terytmeforstyrrelser forekommer, forklarer 
hun. 

Det er kendt viden, at overdødeligheden 
for patienter, der lider af skizofreni er 15-20 
år. Tidligere blev overdødeligheden tilskre-
vet selve sygdommen, men nu ved man 
fra blandt andet NIP-registeret, at en stor 
del af overdødeligheden skyldes livsstilsyg-
domme, som ikke er opsporet og behandlet 
i tide. Derfor er et af hovedformålene med 
projektet at finde arbejdsmetoder, der kan 
medvirke til at opspore fysisk sygdom tid-
ligere og skabe større opmærksomhed på 
sundhedsfremmende tiltag. 

Psykiatri og somatik 

Af: Mette Kristensen

Foto: Gregers Kirdorf¨

i tæt samarbejde 
En medicinsk sygeplejerske på en psykiatrisk afdeling og en psykiatrisk sygeplejerske på en 
medicinsk afdeling – det er hovedessensen i et liaisonprojekt, der skal sikre bedre udredning og 
behandling af patienter, der lider af både psykisk og somatisk sygdom

Liaison betyder forbindelse på fransk.
I liaisonpsykiatri arbejdes der med 
sammenhæng mellem krop og sind. At 
somatiske sygdomme kan fremkalde 
psykiatriske lidelser og omvendt.

LIAISON 

Selvom der kun er en smal asfaltvej mellem den psykiatriske afdeling og 
de somatiske afdelinger på Regionshospitalet Horsens, kender personalet 

ikke meget til hinandens specialer. Det har de to liaisonsygeplejersker  
forsøgt at ændre. Projektsygeplejerske og cand. mag.  

Mette Skov Stoffer (th) og projektsygeplejerske Helle Hjørnholm Volhøj.

¨
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Når der tikker en henvisning på et 
psykiatrisk tilsyn ind på faxen i Regi-
onspsykiatrien Randers, er det liaison-

sygeplejerske Marianne Mahler der beslutter, 
hvordan tilsynet skal forløbe. Før hun går på 
tilsyn sammen med en læge, danner hun sig et 
overblik over patientens samlede situation.  

- På mange hospitaler er det kun læger, der 
går tilsyn, men i Randers har vi valgt, at der 
skal en sygeplejerske med. Det betyder, at vi 
ser patienten med to fagligheder og dermed 
får et bredere billede af patienten, forklarer 
Marianne Mahler.

- Vi lægger også vægt på at inddrage 
patientens netværk og taler oftest med de 
nærmeste pårørende, før vi beslutter det 
videre forløb.

Fast kontakt 
Funktionen som liaisonsygeplejerske er deltids 
og blev oprettet i Randers for syv år siden. Det 
betyder, at der nu er en fast kontakt mellem 
psykiatrien og de somatiske afdelinger. 

- Det er en stor fordel, både fordi vi efter-
hånden kender hinanden, og fordi erfaring 
og viden om liaisonpsykiatri samles, forklarer 
Marianne Mahler.

- Men når jeg modtager en henvisning på 
tilsyn til en patient, der har et forløb i lokal-
psykiatrien, kontakter jeg den distriktssyge-
plejerske, der kender patienten og spørger, om 
hun har mulighed for at tage tilsynet alene 
eller sammen med en læge. Dermed opnås 
større sammenhæng for patienten og kvalitet i 
behandlingen, forklarer hun.

. 

Marianne styrer de 

Af: Mette Kristensen

Foto: Privat¨

psykiatriske tilsyn

Ny APP GøR DET NEMMERE FOR SyGEPLEJER-
SKER AT FINDE ET JOB

Danske regioner har lanceret app’en sund-job, der giver en samlet indgang til alle relevante 
sundhedsjob i regionerne. sygeplejersker kan dermed hurtigt og nemt søge efter drømmejob-
bet via deres smartphone

Nu får sygeplejersker endnu nemmere ved at finde det rigtige job. Den nye, gratis applikation 
Sund-job giver overblik over alle relevante jobopslag i regionerne, og den jobsøgende sygeplejerske 
kan hurtigt oprette en søgeagent, som giver besked med det samme, når det rigtige job slåes op.
Med app’en på telefonen kan sygeplejersker hurtigt og nemt søge mellem relevante job. Man kan 
søge både på geografi, speciale og jobtype, for eksempel en lederstilling.

Interessante jobopslag kan gemmes på en favoritliste, eller de kan deles med vennerne via e-mail 
eller Twitter. Derudover kan man oprette en søgeagent og lade app’en søge for sig. Når et relevant 
job, der matcher ens kriterier, bliver slået op, får man automatisk en besked på telefonen.

App’en Sund-job kan hentes gratis i App Store og Android Market.
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Førhen var ventetiden til udredning hos 
ADHD-teamet i Regionspsykiatrien 
Viborg-Skive op mod ni måneder. I 

2012 kom der øget fokus på at optimere 
arbejdsgangene og nedbringe ventetiden, 
der i dag er nede på to til tre måneder. 

ADHD-teamet blev sidste år tilført 
ekstra ressourcer, hvilket i praksis betød 
halvanden ekstra sygeplejerske til teamet. 
Derudover fik teamet sin egen fuldtids-
sekretær, hvor det før delte sekretær med 
Psykose Klinikkens andet team. 

Fleksibilitet er blevet et nøgleord på 
klinikken. Klinikken imødekommer, at 
mange patienter enten går i skole eller har 
et arbejde. Før i tiden lå gruppeforløb og 
undervisning typisk om formiddagen. Nu 
er det rykket til sidst på eftermiddagen, så 
dem med jobs også kan finde plads til det i 
kalenderen, fortæller distriktssygeplejerske 
Birgitte Amdisen.

- Desuden forsøger vi at møde patient-
erne med skole og jobs ved at give dem 
tider i ydertimerne, det vil sige før klokken 
8 om morgenen og efter klokken 15 om 
eftermiddagen.

Afdelingen har tidligere været ramt af 
mange udeblivelser fra patienter, der aldrig 
møder op. Dette problem er blevet mindre 
ved at tage mere hensyn til patienter med 
beskæftigelse, ligesom indførelsen af EPJ 

gav kortere venteliste
Optimering af arbejdsgange 

I Psykose Klinikkens ADHD-team i Regionspsykiatrien Viborg-Skive har en målrettet indsats for at 
nedbringe ventetiden til udredning givet bonus.

sidste år gav afdelingen mulighed for at 
udsende påmindelses sms´er til patien-
terne forud for konsultationerne.

I afdelingen er der desuden oprettet 
en akutliste, som patienter kan skrive sig 
på, hvis de ønsker en kortere ventetid og 
har mulighed for at springe på en tid med 
meget kort varsel.

- Listen fungerer rigtig godt, og indtil 
videre har alle, der har skrevet sig på den, 
fået en tid før deres ellers planlagte konsul-
tation, fortæller Birgitte Amdisen.

Behandlere skal se patienter
Manglen på speciallæger må ifølge klinikle-
der Anna Kirstine Goul ikke gå hen og blive 
et flaskehalsproblem.

- Vi forsøger at udnytte alle faggrup-
pers tid optimalt og se på, hvad sekre-
tæren og sygeplejerskerne kan gøre for 
at optimere, så speciallægerne kun skal 
udføre de opgaver, de har specialkom-
petencer til. I sidste ende er målet at 
udnytte speciallægernes ressourcer 
bedst muligt, forklarer hun.

Sekretærerne booker tider med 
patienterne, og sygeplejerskerne tager 
sig af første udredningssamtale med 
patienten, så grundoplysningerne på 
patienten er på plads før udrednings-
samtalen med speciallægen, der 

finder sted cirka to uger senere. Melder en 
patient afbud eller udebliver patienten helt 
fra samtalen, tager sekretæren over og ind-
kalder en ny patient fra akutlisten.

- Lægerne skal ikke bruge tid på at 
genindkalde patienter, der udebliver fra 
samtaler. Vi er administrativt meget 
opmærksomme på arbejdsgangene, forkla-
rer Birgitte Amdisen. 

- Vi skal udnytte tiden optimalt, så vi får 
flere patienter udredt – og holde ventetiden 
nede for de patienter, der bliver henvist til 
os, understreger distriktssygeplejersken.

Tekst og foto: Rikke Jungberg Pedersen¨

På Psykoseklinikken i  
Regionspsykiatrien Viborg-
Skive har personalet  
reduceret ventetiden  
betragteligt for patienter,  
der skal udredes for ADHD,  
fortæller klinikleder Anna  
Kirstine Goul (tv.) og  
distriktssygeplejerske  
Birgitte Amdisen.

Samarbejde er nøgleordet

En opnormering i ADHD-teamet er med til at forkorte ventetiden for patienterne, men indsatsen kan ikke  stå alene.

Teamet har et godt samarbejde kørende med Viborg og Skive Kommuner. Blandt andet mødes repræsentanter fra klinikken med kommunernes sagsbehandlere én gang om måneden for at drøfte patienter.

Klinikken har et samarbejde med et lokalt apotek i Viborg. Mange patienter har svært ved at overskue at få råd til den ordinerede medicin de første måneder, fordi medicinen på grund af tilskudsordningen er dyr i begyndelsen. Apoteket laver en henstandsordning med patienterne, så udgifterne til medicinen bliver fordelt ligeligt over hele året.

Klinikkens personale har over to forløb tilbudt undervisning i ADHD til de to kommuners praktiserende læger. Langt størstedelen af medicinudskrivningen i forbindelse med behandlingen foregår gennem patienternes praktiserende læger
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Annemarie Gottlieb og 
hendes kolleger i Aarhus 

superviserer jævnligt kollegerne i 
Regionspsykiatrien Vest over video.

Ny pakke for 
traumatiserede flygtninge
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Farvel til lange behandlingsforløb og 
lange ventetider. Goddag til korte 
behandlingsforløb og shared care.

I Region Midtjylland har traumatiserede 
flygtninge mulighed for at blive behandlet 
på enten Klinik for PTSD og Transkulturel 
Psykiatri i Aarhus eller på Klinik for Trau-
matiserede Flygtninge – Regionspsykia-
trien Vest. 

De to klinikker har arbejdet på meget 
forskellige måder. Klinikken i Regionspsy-
kiatrien Vest har arbejdet med shared care 
og korte behandlingsforløb, mens klinik-
ken i Aarhus tidligere havde meget lange 
behandlingsforløb og deraf længere vente-
tider. I 2007 blev en arbejdsgruppe nedsat, 
som skulle se på, hvordan psykiatrien i 
Region Midtjylland kunne lave en model 
for ensartet behandling af målgruppen i 
hele regionen og samtidig afkorte venteti-
den i Aarhus.

- Det var et meget udfordrende tiltag. 
Vi skulle samarbejde om at sammensætte 
behandlingen, så den var ens over hele 
regionen, fortæller Leder af Klinik for PTSD 
og Transkulturel Psykiatri i Aarhus, Anne-
marie Gottlieb.

De to klinikker skulle i samarbejde blive 
enige om behandlingsforløbene på de to 
tilbud for traumatiserede flygtninge. Og 
der var mange emner, der skulle tages stil-
ling til. Hvordan foregår udredningen? Hvor 
lange skal forløbene være? Hvordan doku-
menteres om behandlingen har effekt? 
Hvordan sikrer man ens registrering? Hvor-
dan afslutter man patienterne?

I Regionspsykiatrien Vest har man 
været vant til korte behandlingsforløb med 
et tæt samarbejde med kommunale sam-
arbejdspartnere og praktiserende læger 
efter shared care modellen.

Forandring og samarbejde
Klinikken i Aarhus har i over 20 år været et 
rehabiliteringscenter, med lange behand-
lingsforløb – og med deraf lange vente-
tider. Med klinikkens indtræden i Region 
Midtjylland ved kommunalreformen i 2007 
skulle personalet vænne sig til, at klinikken 
nu blev en psykiatrisk klinik, snarere end 
rehabilitering.

- Det har da været noget, vi skulle 
vænne os til. Men vi kan bestemt også se 
fordelene. Vi er blevet mere skarpe på den 
psykiatriske behandling med dette pak-
keforløb. De korte forløb med genhenvis-
ninger giver ofte god mening. Patienterne 
kommer ud i virkeligheden og får prøvet sig 
selv af, inden de eventuelt vender tilbage 
til en opfølgende behandling på klinikken, 
forklarer Annemarie Gottlieb.

I Regionspsykiatrien Vest er de også 
rigtig glade for det nye pakkeforløb for 
traumatiserede flygtninge.

- Jeg er rigtigt glad for samarbejdet. 
Pakken giver klinisk god mening, siger Ann 
Suhl Kristensen, leder af klinikken i Regi-
onspsykiatrien Vest.

Både i Vest og i Aarhus understreger de 
vigtigheden af et tæt samarbejde for, at de 
kan give et ensartet tilbud i hele regionen. 

- Vi udarbejdede blandt andet en regi-
streringsmanual til sekretærerne for at 
sikre, at vi registrerer ens. Men nu bliver vi 
hjulpet godt på vej med indførelsen af EPJ, 
siger Annemarie Gottlieb.

Hun mener dog, at samarbejdet kan 
give geografiske udfordringer. Klinikkerne 
ligger i hver sin ende af regionen, men det 
forsøger de to klinikker at omgå ved video-
møder. Blandt andet superviserer en  
psykolog i Aarhus løbende psykologerne 
i Vest over video, ligesom der er et sam-
arbejde mellem fysioterapeuterne de to 
steder om behandlingsmetoder.
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: David Bering¨

Pakkeforløbene er på regions- og højt specialiseret niveau

Visitationssamtaler
A Udredning (Varighed: op til 1 måned)
B Stabiliserende og støttende behandling (Varighed: gennemsnitligt 4 måneder)
C Traumebehandling (Varighed: gennemsnitligt 9 måneder) 
D Gruppebehandling (Varighed: gennemsnitligt 6 måneder) 
E Tilbagefaldsforebyggelse (1-3 samtaler)

Patienterne modtager som udgangspunkt visitationssamtalen og A samt enten  
B, C eller D – med mulighed for supplering af E. 

Patienter, som viser sig ikke at tilhøre målgruppen for behandlingstilbuddet, vil 
ofte kun modtage visitationssamtalen og eventuelt A. 

BEHANDLINGSTILBUD OG PAKKEFORLøB

¨

Flygtninge med PTSD, depression eller personlighedsændring efter traumer har mulighed for at 
blive behandlet to steder i Region Midtjylland. Ny pakke sikrer et nogenlunde ens behandlings-
forløb uanset geografisk tilhørsforhold
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Harald Selmer (1814-1879) kaldes grundlæggeren af moder-
ne, dansk psykiatri. Han stiftede og var den første over-
læge af Helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland 

– i dag bedre kendt som Aarhus Universitetshospital Risskov. 
Selmer anskaffede bøger til samlingen via private kilder og 

på sine rejser i Europa - til universitetsbyer og andre asyler. Bog-
samlingen indeholder i dag ikke mindre end 510 tyske, franske, 
gotiske og danske bøger om psykiatrien samt 57 artikler skrevet 
af Selmer selv. Ved sin død donerede han det hele til det psykia-
triske hospital i Risskov. Museumsleder ved Museum Ovartaci, 
Mia Bonde, fortæller: 

- Samlingen er et unikum og meget skrøbelig. Det har tidligere 
begrænset udlån af materialet, da vi naturligvis har forsøgt at 
værne om de uerstattelige bøger. Derfor er mange forespørgsler 
fra udenlandske forskningsenheder blevet afslået.

Da det er i Selmers ånd, at samlingen og den viden, den rum-
mer, skal være til gavn for alle, besluttede Mia Bonde og leder ved 
Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Hanne Munch Kristiansen, derfor 
at søge om fondsmidler til at få den digitaliseret. I sommeren 2012 
bevilligede Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond 447.700 kroner til digi-
taliseringen. 

  
Digitaliseringsprocessen kræver kvalitetssikring  
og nænsomhed
En mindre del af Selmers samling ligger i dag digitaliseret via 
Google Books, men oversættelserne er af så ringe kvalitet, at de 

ikke kan bruges, forklarer Hanne Munch Kristiansen. For at sikre, at 
Selmersamlingen bliver oversat korrekt, er der derfor blevet ind-
købt en OCR scanner: 

- OCR scanneren oversætter gotisk skrift til almindelig skrift, 
og for at konteksten også er oversat korrekt, bliver oversættelsen 
læst minutiøst igennem af museets medarbejdere, der har den 
originale gotiske skrift at holde op imod oversættelsen fra OCR 
scanneren. På den måde sikrer vi os, at oversættelsen er af høje-
ste kvalitet, fortæller Hanne Munch Kristiansen. 

Digitaliseringen af selmersamlingen skaber værdi for 
nuværende og fremtidig forskning
Siden sommeren 2012 har der været en masse indledende forbere-
delser i gang, og scanningen kunne begynde i oktober:  

- Fordelen ved at samlingen kommer på internettet er, at den 
bliver tilgængelig for alle, uden at originalteksten lider skade. 
Fremover kan historikere, forskere og andre interesserede over 
hele verden sammenligne originallitteraturen med oversættelsen, 
og det vil skabe værdi for både nuværende og fremtidig forskning, 
siger Mia Bonde.

I løbet af 2013 vil en ny hjemmeside om Harald Selmer blive 
offentliggjort. Her vil der ligge informationer om hans liv og lev-
ned, og man vil kunne få adgang til de færdige indscanninger, der 
også løbende vil blive lagt ud på Forskningsbibliotekets hjemme-
side. Digitaliseringsprojektet løber til udgangen af 2014.

Af: Camilla Lee Lykke Nielsen

Foto: Helle Lorentzen¨
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Museum Ovartaci og Psykiatrisk Forsk-
ningsbibliotek har fået bevilget 447.700 

kroner til at indscanne og oversætte 
Harald Selmers samling af bøger

Dette maleri af Harald Selmer fra 1877 er 
udført af Carl Bloch.

For at sikre, at Selmersamlingen bliver 
oversat korrekt, er der blevet indkøbt en 

OCR scanner, som oversætter gotisk  
skrift til almindelig skrift.  

For at konteksten også er oversat  
korrekt, læser museets medarbejdere  

oversættelsen minutiøst igennem.

Museum Ovartaci og Psykiatrisk 
Forskningsbibliotek har fået 

bevilget 447.700 kr. til 
at indscanne og oversætte 

Harald Selmers samling  
af bøger, så de fremover vil være 

tilgængelige via internettet til  
glæde for historikere, forskere og 

biblioteker over hele verden

Selmersamlingen 

digitaliseres
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•   Harald Selmer blev født i Vejle d. 18. marts 1814 og døde på Frederiksberg d. 17. december 1879
•   Selmer var uddannet psykiater
•   Digitaliseringsprocessen har 6 trin, der alle udføres yderst varsomt, så bøgerne ikke lider skade:

1. Billedscanning  
2. OCR behandling

a. Gotisk skrift
b. Dansk

3. Korrekturlæsning
4. Html-opsætning til Selmer-hjemmesiden
5. Billedbehandling til Selmer-hjemmesiden
6. Link fra forskningsbibliotekets database til Selmer-hjemmesiden

•   Harald Selmer er anset som grundlæggeren af moderne dansk psykiatri.
•   Helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland (der i dag er kendt som Aarhus Universitetshospital Risskov),  

blev opført ud fra Selmers tanker og idéer 
•   Den ældste bog i Selmersamlingen stammer helt tilbage fra 1668.
•   Harald Selmer og hans kone Julie Frederikke Selmer ligger begravet på kirkegården ved Aarhus Universitetshospital Risskov
•   Selmer var den første overlæge på Helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland fra 1852-1876
•   I 1859 modtog Selmer Ridderkorset
•   Forskningsbiblioteket har adgang til en fonds- og legatdatabase.  

Vil du vide mere, kan du kontakte biblioteket på risskov.fbi@rm.dk eller på 7847 1230.

VIDSTE DU AT…

¨



Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Døgninstitutionen Ulriksdal i Viborg kunne 1. marts fejre 25 års fødselsdag.  
Mærkedagen blev markeret med lagkagefest for børn, personale og forældre.

Ulriksdal startede som en knopskydning fra Nørresø Børne– og Ungdomsbo.  
En afdeling herfra flyttede i 1988 til nybyggerkvarteret Hamarvej i Viborgs  
nordlige udkant. Ulriksdal var den første bygning i kvarteret, men ligger i dag  
som en integreret del af et boligområde.

De senere år har  Ulriksdal gennemført flere større projekter. Et eksempel er den 
kombinerede sansehave og legeplads, der er specielt indrettet til handicappede børn. 
Derudover har institutionen for få år siden været igennem en større ombygning.

Ulriksdal henvender sig til børn og unge med fysisk handicap eller autisme.

uLRikSdaL fejRede 
25 åRS FøDSELSDAG

I 2012 brugte psykiatrien 1,53 milliarder kroner på at 
hjælpe 25.500 forskellige unge og ældre patienter i 
Region Midtjylland med alvorlige psykiatriske syg-
domme.

Patienterne havde tilsammen i alt 178.000 sengedage. 
Altså dage med indlæggelse på et af vores sengeaf-
snit, hvor 521 senge var til rådighed i årets løb.

205.000 gange kom patienter til behandling i et af 
vores ambulante tilbud eller fik besøg i eget hjem.

10.000 patienter blev udskrevet i løbet af året.

Aktiviteterne blev gennemført med hjælp af 2700 
medarbejdere.

NøgLeTaL  
FRA PSyKIATRIEN I 2012
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Region Midtjylland er nu klar til at iværksætte den undersøgelse af forholdene på den retspsykiatriske afdeling i Risskov, som blev 
besluttet af psykiatri- og socialledelsen i december 2012

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan patienter og medarbejdere oplever dagligdagen i afdelingen. Undersøgelsen 
skal se på arbejdskulturen inden for behandling, rehabilitering og sikkerhed – samt på relationerne mellem medarbejdere og patienter.

Undersøgelsen består af interviews med patienter og medarbejdere samt observationer i afdelingen. Det er psykiatri- og socialledel-
sen, der har taget initiativ til undersøgelsen, som foretages af Region Midtjyllands Koncern HR og Center for Folkesundhed og Kvali-
tetsudvikling.

Det er beskyldninger om bevidst tilbageholdelse af oplysninger, om rømninger og senest om mishandling af patienter, der får Region 
Midtjylland til at indlede undersøgelsen af forholdende på Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov.

Se mere om undersøgelsen på www.psykiatrien.rm.dk 

uNdeRSøgeLSe AF RETSPSyKIATRISK AFDELING I RISSKOV
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To medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Risskov har 
gennem de seneste 5 år udviklet et brætspil med inspiration 
fra blandt andet vendespil og Trivial Pursuit. Spillet skal udfor-
dre og inspirere både de sygeplejestuderende og SSA-eleverne 
i deres læringsproces i det psykiatriske speciale.

Spillet tager udgangspunkt i fire kategorier: Jura, teori, klinik 
og medicin – og derudover er der et symptomspil, som består 
af seks diagnoser og 46 symptomer.

Spillet har fokus på de studerendes og SSA-elevernes reflek-
sion. Man skal forholde sig til både teori og praksis. Spillerne 
bliver stillet over for at finde frem til teoretiske definitioner 
og skal forholde sig til patientrelaterede situationer, hvor de 
skal bruge teorien til at koble til deres praksis. Det handler i 
det store hele om at udfordre hverdagssproget og styrke fag-
sproget i deres uddannelse.

Spillet koster 795 kroner og kan bestilles på www.psapsykiatri.dk 

På SPOReT AF PSyKIATRI

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2013

Mandag den 28. januar indviede regionsrådsformand Bent 
Hansen MultifunC Midtjylland, der drives af Region Midtjylland i 
partnerskab med Aarhus og Herning Kommuner.

MultifunC Midtjylland er en helt ny type institution for unge 
med alvorlige adfærdsvanskeligheder. Institutionen, som har 
adresse i Viby, bygger på et norsk koncept, hvor foreløbige resul-
tater har vist, at over 70 procent af de unge klarer sig godt efter 
forløbet.

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

Foruden institutionen i Viby findes der en tilsvarende institu-
tion i København, der åbnede i juni 2011.

muLTifuNC ER BLEVET INDVIET

Så TaL dOg, kviNde! - DET STARTER MED DIG SELV…
ER TEMAET FOR FORåRETS LæGESEKRETæRKONFERENCE 2013 I AARHUS

Velfungerende intern kommunikation har indflydelse på flere aspekter af arbejdspladsens effektivitet – eksempelvis medarbejdertrivsel, 
videndeling og kvalitet i arbejdsgange samt service. Når vi taler ordentligt til hinanden, betyder det, at vi alle føler os godt tilpas og trygge 
ved de mennesker vi omgås.

Konferencen sætter derfor fokus på den gode tone, samarbejde og dialog på arbejdspladsen, 
hvilket bliver belyst af de inspirerende foredragsholdere Christine Feldthaus, 
Philip Antonakakis og Soile Friis fra DL. 

Lægesekretærkonferencen 2013 afholdes på:
århus Købmandsskole, Sønderhøj 28, 8260 Viby J

Fredag den 31. maj 2013
Kl. 09.00 – 14.30 ca.
S.u. senest d. 17. maj 2013
Fælles morgenmad fra kl. 08.00.
Pris 250 kr. pr. person (ex. moms).

Tilmelding: Sker via www.talkvinde.dk, 
hvor du også kan læse mere om konferencens tema etc.
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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  Marianne Bierring Mulvad

PsykIAtrI For IkkE-PsykIAtErE
redigeret af Ida hageman og Jeanett Bauer. hans reitzel, 2012. 248 sider, illustreret.

Den erklærede målgruppe er ikke-psykiatere, her defineret som socialrådgivere, sagsbehandlere, politifolk, 
skolelærere, pædagoger, præster m.fl. Forfatterne er alle speciallæger i psykiatri.

I de første otte kapitler kommer læseren igennem de vigtigste psykiatriske diagnoser, (autisme undtaget) og 
de sidste fire kapitler har overskrifterne: Selvmord og selvmordsforsøg, Misbrug og afhængighed af rusmidler, 
Retspsykiatri og - som rosinen i pølseenden - bogens absolut korteste indlæg (10 sider): Samspillet mellem 
behandling og social indsats! Et emne som nok kunne have stor interesse for målgruppen.

Bogens styrke er brugen af mange eksempler og tre gode sygehistorier i hvert kapitel.

Forsiden er diskret, ligesom bogens illustrationer består af spredte, grågrumsede faktabokse og lidt tilfældigt 
udvalgt grafik. For eksempel er det nok tvivlsomt, at en sagsbehandler eller politibetjent – under læsning om 
ADHD - har brug for at sætte sig ind i detaljerne om methylphenidats virkningsmekanismer i hjernen?

Der findes andre nye, og umiddelbart mere indbydende titler om de psykiske lidelser, så det er ikke denne bog, 
jeg ville starte med at anbefale til nyansatte ”ikke-psykiatere”.

Bogen kan lånes på Psykiatrisk Forskningsbibliotek eller nærmeste folkebibliotek.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2013

MENtALE rUM. ArkItEktUr – PsykIAtrI – sAMFUND. 
redigeret af Aarhus Arkitekterne og Dansk Projektrådgivning. Aarhus Arkitekterne, 2012. 151 sider, 
illustreret i farver.
 
Her sættes fokus på intet mindre end: ”Den bedste arkitektur til fremtidens psykiatri”, og dette belyses af indlæg fra 
alle tænkelige vinkler: sundhedsbyggeri generelt, historien, brugerne, recovery, forskning, politik, arbejdsmiljø, natur, 
tvang og teknologi.

Der er mange spændende indlæg om tankerne bag eksisterende indretning i Danmark og resten af Europa, og et enkelt 
eksempel er hentet fra psykiatrien i Region Midtjylland, nemlig indlægget af Jan Nielsen, sygeplejerske i Randers, der 
fortæller om Pavillonen under overskriften: Arkitektur handler om mere end rum. Læseren møder både kendisser i 
psykiatrisammenhæng (Anne Lindhardt, Bent Hansen, Preben Brandt) og mindre kendte personer med spændende 
holdninger, viden og/eller erfaring på området.

Forandring forudsætter indsigt (citat fra forordet) og i en tid med store byggerier og muligheder for innovative tiltag, er bogen en god inspirationskilde for 
alle involverede, dvs. både patienter, pårørende, ansatte og politikere.

Bogen kan lånes på Psykiatrisk Forskningsbibliotek eller skaffes via nærmeste folkebibliotek.
Den kan også købes for 198 kr. plus forsendelse ved henvendelse til aarhus arkitekterne, Birte vestergaard på mail bv@aa-a.dk.
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“Det må være en betingelse - for at sikre mennesker med et 

psykosocialt handicap deltagelse i samfundet - at de, der be-
skæftiger sig med socialt arbejde, forstår det fysiske rums be-
tydning og at de, der beskæftiger sig med udformningen af det 
fysiske rum, forstår disse menneskers værdier og ressourcer.”

 
Preben Brandt, 

dr.med., speciallæge i psykiatri

Bogen tager fat på en række problemstillinger indenfor psykiatrien, som vi kan påvirke 
gennem planlægning og omtanke, når vi udvikler arkitekturen på det psykiatriske område.

Vi kan med arkitektur understøtte kontakten til det omgivende samfund, og derigennem 
befordre recovery. Vi kan skabe en hospitalsarkitektur, som giver plads til patienternes per-
sonlige rum. Vi kan indtænke rum til de pårørende, forme uderum med plads til udfoldelse, 
udvikle byen, så den giver plads til forskellighed, og ikke mindst kan vi med omtanke for 
det liv som leves, forme en arkitektur, der sætter nye rammer for psykiatrien. 

Hvis vi tør tænke nyt og anderledes og hvis vi har tillid til, at vi igennem arkitekturen kan 
skabe et bedre udgangspunkt for psykiatrien, kan vi skabe de mentale rum, som understøt-
ter psykiatrien på hospitalet og i samfundet. 
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Krista Straarup

om kampagnen EN AF os:

Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af psykisk sygdom, men kun de færreste ved, 
hvad det vil sige at have en psykisk  lidelse. Derfor hersker der også mange fordomme om de 
mennesker, der lever med en sygdom. Kampagnen EN AF OS  arbejder for at øge danskernes 
viden og skabe større åbenhed og dialog om psykisk sygdom. Psykiatrien i Region Midtjylland 
går aktivt ind i den landsdækkende kampagne, der strækker sig  frem til 2015. 
Gennem oplysning, aktiviteter og debat vil kampagnen skabe bedre 
livsbetingelser for mennesker med psykisk sygdom. 
Uanset hvad, så skal alle kunne føle sig som EN AF OS.

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

Husk at se mennesket bag diagnosen

Stigmatisering - det vil sige fordomme og diskriminering - er en alvorlig ekstra 
belastning for mennesker med psykisk sygdom. Ofte er stigmatiseringen en 
lige så stor belastning som selve sygdommen, og den er en væsentlig grund til 

manglende recovery hos mennesker med psykisk sygdom.

Psykiatrien i Region Midtjylland går aktivt ind i den landsdækkende kampagne EN AF 
OS, der arbejder for at skabe bedre livsbetingelser for mennesker med psykisk sygdom.

Psykolog Krista Straarup har siden 2002 været ansat for Klinik for Mani og Depression i 
Risskov, og hun har i mange år deltaget i den offentlige formidling om bipolare lidelser. 

- Oplysning om bipolar lidelse er et væsentligt område, som interesserer mig meget, 
forklarer hun.

Ud over sit virke som psykolog i klinikken har hun skrevet adskillige hæfter og bøger – 
til både patienter, pårørende og fagfolk - og har på den måde været med til at sætte 
ord og fokus på det bipolare område. 

Bipolare lidelser er ifølge Krista Straarup den næstmest stigmatiserende psykiske  
lidelse (skizofreni topper listen), og hun er meget optaget af at reducere stigma af  
psykisk sygdom generelt.

-  Jeg vil gerne bidrage til et nuanceret billede af sygdommen og dens psykologiske og 
sociale aspekter, og det gør vi blandt andet ved at inddrage de pårørende og invitere til 
gruppepsykoedukation for flere familier. Her får både patienter og pårørende en fæl-
lesskabsfølelse og kan lære af hinandens erfaringer, og det er også med til at reducere 
stigma hos såvel patienter som pårørende, forklarer hun.

Diagnosen er vigtig. Men det er også vigtigt, hvad diagnosen og sygdommen betyder 
for den enkelte – og at se mennesket bag sygdommen, siger Krista Straarup.


