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FORSIDEN: 
I efteråret 2013 blev 12 medarbejdere fra Specialområde Udviklingshæm-
ning og ADHD uddannet som instruktører i nænsom nødværge. Nu er de 
i fuld gang med at undervise deres kollegaer i teknikken, som skal være 
med til at nedbringe antallet af magtanvendelser og højne sikkerheden i 
specialområdet. Her viser Line Brøndum Gregersen og jasper Nielsen fra 
Nørholm Kollegiet dele af teknikken, som tager udgangspunkt i jiu jiutsu. 
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Ved årsskiftet overtog en ny social-
direktør den gule kontorstol efter 
Charlotte Josefsen, der i efteråret 

fik andet chefjob i Region Syddanmark. 
Den nye socialdirektør, Ann-Britt Wetche, 
har dog ikke nået at slide meget på stole-
betrækket, da hendes kalender allerede fra 
første dag på jobbet har været fyldt med 
mødeaftaler i og uden for huset. 

Ann-Britt Wetche er netop ved at 
finde sine ben i den firedelte psykiatri- og 
socialledelse. Og så skal hun i gang med 
at udmønte Sociale Strategi, der lægger 
sporene for de kommende års udvikling af 
det sociale område i Region Midtjylland. 
En fremtid der blandt andet kommer til 
at fokusere på samarbejdet med kommu-
nerne. 

- Vi skal lave noget, som kommunerne 
har brug for. Hvis vi ikke har noget, som 
kommunerne vil købe, så har vi et problem. 
Derfor er det vigtigt, at vi følger udviklin-
gen på det sociale område, så vi for eksem-
pel hurtigt kan introducere nye metoder. 
Vores ydelser skal være fleksible, fastslår 
Ann-Britt Wetche, der om nogen ved, hvad 
hun taler om. 

Kommunal baggrund
Ann-Britt Wetche kommer fra en stilling som 
chef for Familier, Børn og Unge, der hører 
under socialforvaltningen i Aarhus Kom-
mune. Hun har derfor et godt øje for kom-
munernes behov på det specialiserede social-
område. Sammenlagt har hun været ansat 
i Aarhus Kommunes magistrat for sociale 
forhold og beskæftigelse i godt 20 år. 

- Fra mine år i kommunen har jeg ople-
vet regionen som en god samarbejdspart-
ner, siger Ann-Britt Wetche. Hun nævner 
Metodecentret, MultifunC og Enggården 
som de seneste eksempler, hvor regionen 
har arbejdet tæt sammen eller ligefrem 

indgået partnerskaber med en eller flere 
kommuner.

- Det er helt klart den vej, vi skal gå. Vi 
skal lave mere sammen med kommunerne. 
Selvfølgelig er der nogle opgaver, hvor 
regionen har en forsyningsforpligtelse, men 
som udgangspunkt skal vi ikke konkurrere. 
Samtidig er det vigtigt, at vi forsætter 
udviklingen med at skabe bedre og billigere 
tilbud for kommunerne, siger hun.

Forberedt på fremtiden
Dermed ønsker Ann-Britt Wetche at fort-
sætte den udvikling, som allerede er godt i 
gang i de forskellige specialområder.

- Vi skal blive bedre til det, vi er gode til i 
forvejen. Vi har nogle ekstremt dygtige folk 
ansat i Psykiatri og Social, men det er ikke 
det samme som, at vi ikke kan udvikle os 
yderligere. Vi skal blive ved med at være på 
forkant og hele tiden spørge os selv: Hvad 
er trenden? Hvad betyder for eksempel den 
nye beskæftigelsesreform for det speciali-
serede sociale område? 

- Vi skal kunne give nogle gode svar på 
de udfordringer, som kommunerne får med 

de nye reformer. Vi skal kunne bidrage til, 
at udsatte børn og unge får en kvalificeret 
skolegang - men det er også vigtigt, at vi 
kan fortsætte indsatsen, når de er blevet 
voksne, siger hun.

Ann-Britt Wetche ser i den forbindelse 
gerne, at der arbejdes i retning af flere 
partnerskaber, hvor kommuner og region 
tager et fælles ansvar for udviklingen af det 
specialiserede socialområde.

Kernen i velfærdsamfundet
For den nye socialdirektør er socialområdet 
et bevidst karrierevalg.

- Socialområdet er kernen i vores vel-
færdsamfund. Det er dér, vi tager vare på 
de mest udsatte mennesker. Det er dér, 
vi hjælper dem videre i livet og giver dem 
velfærd inden for de muligheder der er. Det 
giver rigtigt god mening for mig, siger Ann-
Britt Wetche. 

- Selvom området har været ramt af 
besparelser, så synes jeg, at man har vist, 
at man godt kan arbejde kvalificeret med 
opgaven inden for de rammer, der er givet, 
siger hun.

Af: Jan Hallin

Foto: Michael Lange¨

I takt 
med tiden

Ann-Britt Wetche vil som ny socialdirektør 
udbygge samarbejdet med kommunerne og 
holde Region Midtjylland på omgangshøjde 
med den generelle udvikling på socialområdet

Ann-Britt Wetche
Alder: 51 år

Titel: Socialdirektør for Psykiatri og Social

Tidligere beskæftigelse:
•  Chef for Familie, Børn og Unge, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune
•  Sekretariatschef i Socialforvaltningen, Århus Kommune
•  Økonomichef i Beskæftigelsesforvaltningen, Århus Kommune

Uddannelse:
•  Master i offentlig ledelse
•  Kandidat i statskundskab
•  Bifag i østasiatisk politik

Blå Bog

¨
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Ann-Britt Wetche påpeger, at det 
netop derfor er vigtigt, at regionen 
sammen med kommunerne får omsat 
ny viden til bedre og mere effektive 
sociale ydelser. Samtidig er hun bevidst 
om, at også samarbejdet med både 
psykiatrien og somatikken skal priorite-
res højere over de kommende år.

- Samlet set handler det om, at vi 
gør noget, der kan skabe bedre liv for 
borgerne, siger hun.

Kunstinteresseret og løber
Privat bor Ann-Britt Wetche i Viby sam-
men med sin 18-årige datter, der går i 
gymnasiet. Hun har desuden en udebo-
ende søn på 22 år, der læser medicin. En 
del af fritiden går med at passe fami-
liens hund og vedligeholde den gamle 
murermestervilla i Aarhus-forstaden.

En anden del af fritiden går med at 
løbe og dyrke fitness.

- Ikke fordi jeg synes det er sjovt, 
men fordi det er nødvendigt at holde 
sig i gang, når man har et job som mit 
med meget stillesiddende arbejde, 
bemærker Ann-Britt Wetche med et 
glimt i øjet.

Varmere er hendes interesse for 
kunst og arkitektur. Denne interesse 
dyrker hun flittigt på ferierejser og når 
hun sidder hjemme med en god bog 
eller selv har fat i malerpenslerne. Ann-
Britt Wetche har også en passion for 
gamle møbler, som hun opkøber på lop-
pemarkeder for derefter at sætte dem i 
tip top stand. En gammel kommode får 
måske en gang tavlelak eller en udtjent 
lænestol får nyt betræk. Hænderne sid-
der nemlig godt skruet på hos den nye 
socialdirektør. Og et godt håndelag bli-
ver der brug for i Psykiatri og social.

Den nye socialdirektør Ann-Britt 
Wetche understreger vigtigheden af 
at blive ved med at være på forkant 

med udviklingen, så det specialiserede 
socialområde også fremover er en 

attraktiv samarbejdspartner for 
kommunerne i regionen.
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E
n morgen i december vågnede vi op til den tragiske 

nyhed, at en 37-årig SOSU-assistent var blevet dræbt 

på det socialpsykiatriske bosted Ringbo ved Køben-

havn. Mine tanker i den situation gik først og fremmest til 

den dræbtes familie og hendes kolleger. Samtidig vækkede 

det ubehagelige minder om den tilsvarende situation, vi 

oplevede her i Region Midtjylland for to år siden på Blåkær-

gård. Uhyggeligt tæt kom fortiden også en måned tidligere, 

da en af vores medarbejdere uden forvarsel blev stukket 

ned af en beboer på Askegården i Randers. Medarbejderen 

slap fra overfaldet med en perforeret lunge, men med livet i 

behold, heldigvis.

Drabet på Sjælland og episoden i Randers er begge uhyg-

gelige påmindelser om, at arbejdet med sikkerhed aldrig 

hører op - og aldrig må høre op. Hele tiden må vi være skar-

pe på, hvad det er, vi foretager os. Hele tiden må vi holde 

fokus på sikkerheden. Det er ikke farligt at arbejde i Psykiatri 

og Social – men der er en risiko, som vi må og skal forsøge 

at nedbringe.

Efter hændelsen på Blåkærgård iværksatte psykiatri- og 

socialledelsen en række initiativer til at forbedre sikkerheden 

på kort og lang sigt. Der blev indført nye alarmsystemer og 

daglige risikovurderinger af beboerne. Og der blev udarbej-

det sikkerhedsmodeller for både psykiatrien og det sociale 

område. Dermed stopper sikkerhedsarbejdet ikke. Sikkerhe-

den må ikke bare leve på papiret. Modellerne skal ud at leve 

på den enkelte arbejdsplads.

For at hjælpe det lokale sikkerhedsarbejde på vej, har vi 

udviklet en række værktøjer. Senest har vi fået lavet vores 

egen radioudsendelse, hvor den kendte radiovært Mads Stef-

fensen tager en række sikkerhedsdilemmaer under kærlig 

behandling sammen med et panel af PS-medarbejdere. Og 

lige før jul deltog 80 medarbejdere fra psykiatrien og spe-

cialområderne i en videndelingsdag om sikkerhed i Horsens 

Statsfængsel. 

Det er min fornemmelse, at der er godt gang i de lokale 

initiativer rundt omkring. Det er godt at se, men det er sam-

tidig vigtigt, at vi også bliver ved med at have sikkerheden i 

fokus. Derfor er sikkerhedsarbejdet en løbende proces, som 

vi aldrig bliver færdige med.

Leder     

er stadig i fokus
Sikkerheden  

Per Jørgensen, 
lægefaglig direktør

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2014
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I Psykiatri og Social har vi fortsat fokus på sikkerheden. Sikkerhed for 
medarbejderne, borgerne i det specialiserede socialområde og patien-
terne i psykiatrien. Flere tragiske hændelser de senere år bekræfter 
vigtigheden af hele tiden at højne sikkerheden for alle parter.

Derfor sætter PS Bladet i dette nummer fokus på arbejdet med sik-
kerhedsplanerne i Psykiatri og Social.

I temaet kan du læse de to HMU næstformænds bud på, hvordan 
vi højner sikkerheden i Psykiatri og Social – og om vigtigheden af 
god sikkerhedsadfærd blandt medarbejdere i både psykiatrien og på 
socialområdet.

På Askegården, som er en afdeling under Specialområde Udviklings-
hæmning og ADHD, fortæller medarbejderne om konkrete sikker-
hedstiltag efter et knivoverfald i november og om, hvordan de meget 
systematisk arbejder med sikkerhed på tilbuddet.

Du kan også læse om, hvordan de på Nørholm Kollegiet arbejder med 
nænsom nødværge for at nedbringe mængden af magtanvendelser.

Psykiatri og Social sætter hele tiden sikkerhed på dagsorden på nye 
måder, blandt andet med teater, film og radio. Læs temaet og få et 
lille indblik i nogle af de mange sikkerheds-initiativer, der lige nu er i 
gang lokalt rundt om i Psykiatri og Social.

Ill
us

tr
at

io
n:

 C
la

us
 R

iis

     Tema: Styr på
sikkerhedsplanerne
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HMU næstformændene i Psykiatri og Social René Lodal Christensen 
(til venstre) og Bent Lykke understreger vigtigheden af at arbejde 

målrettet for at højne sikkerheden på arbejdspladsen. En systematisk 
tilgang til sikkerhed giver tryghed for medarbejderne.

er afgørende
God sikkerhedsadfærd 
Hvordan får vi god sikkerhedsadfærd i 
Psykiatri og Social? Det giver de to  
HMU næstformænd René Lodal 
Christensen (socialområdet) og  
Bent Lykke (psykiatrien) deres bud på

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2014

     Tema: Styr på
sikkerhedsplanerne
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Sikkerheden skal altid være i fokus, 
når man arbejder inden for psykia-
tri- og socialområdet. Flere tragiske 

hændelser på landsplan over de seneste 
år har været og er til stadighed en påmin-
delse om, at arbejdet med sikkerhed er 
uhyre vigtigt og aldrig må høre op.

Hvordan arbejder man med sikkerhed i 
psykiatrien og på socialområdet i Region 
Midtjylland?
Bent Lykke: 
- Psykiatrien er et sted, man altid har 
arbejdet med sikkerhed. Men det er meget 
forskelligt, hvordan man arbejder med 
sikkerhed rundt om i psykiatrien i Region 
Midtjylland. For eksempel er holdningen til, 
hvordan vi underviser i konflikthåndtering 
forskellig, alt efter om man arbejder i Ris-
skov eller i Vest. Og så længe vi ikke har en 
ensartet holdning til for eksempel konflikt-
håndtering, har vi et problem.
René Lodal Christensen: 
-  Vi skal lære at bruge faglighed og evidens, 
når vi arbejder med sikkerhed, i stedet for 
bare at gøre, som vi hver især synes giver 
mest mening.

Hvorfor er det vigtigt at tale om sikker-
hedsadfærd blandt kolleger?
Bent Lykke: 
- Det skaber tryghed, hvis man ved, at kol-
legaen ved siden af også er klædt godt på til 
at varetage opgaven. Efter uddannelserne 
er blevet gjort brede, så alle fagområder 
skal favne alting, er en del af fagligheden – 
og dermed trygheden – gået fløjten. Det er 
utrolig vigtigt, at man introducerer folk til, 
hvordan man håndterer konflikthåndtering. 
René Lodal Christensen: 
- De borgere, vi arbejder med på det specia-
liserede socialområde, bliver i stigende grad  
dårligere. Systemer som Bröset kan være 
med til at give nogle faste rutiner, ligesom 
overlevering og overlap mellem vagterne på 
bostederne kan være med til at højne sik-
kerheden. 

Er det det rigtige at lave sikkerhedsplaner?
Bent Lykke: 
- Vi har naturligvis drøftet i HMU, om det 
er det rigtige at lave sikkerhedsplaner. Det 

synes vi selv, det er. Men kigger vi på, om det 
har nedbragt mængden af vold og overfald 
på personalet, så har det ikke hjulpet.
René Lodal Christensen: 
- På socialområdet har vi nogle andre udfor-
dringer end i psykiatrien. Vi kan ikke som i 
psykiatrien gribe ind med magtanvendelse. 
Vi er underlagt Serviceloven, som giver 
borgeren på bostederne selvbestemmelse. 
Borgeren har sin egen lejlighed, og han har 
frit råderum inden for egne vægge. Det er en 
udfordring for os at se borgeren smadre sin 
egen lejlighed, uden at kunne gribe ind.

Hvordan lærer vi folk op i en god sikker-
hedsadfærd – i praksis?
Bent Lykke: 
- Sikkerhed er svært, så længe det er bundet 
op på økonomi. Vi kan ikke lave ordentlig 
sikkerhed uden at kunne finansiere den. Vi 
er naturligvis interesseret i at have den bed-
ste sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Men 
samtidig er vi pressede af at skulle overhol-
de budgetterne, og som medarbejdere er vi 
også pressede af ressourceproblematikken. 
René Lodal Christensen: 
- Hele det specialiserede socialområde er 
kundeorienteret. Vi har nogle ydelser, vi 
skal have solgt til kommunerne.  Hvor skal 
vi tage de midler fra til efteruddannelse og 
implementering, som kan forbedre sikkerhe-
den på arbejdspladsen? 

Hvordan oplever I, det ser ud med risikoen 
for vold i Psykiatri og Social i dag?
René Lodal Christensen: 
- Vi bryder os ikke om at snakke om, at det 
er farligt at gå på arbejde. Men der er en 
risiko forbundet med det. Det er lettere at 
rumme vold, når vi har italesat risikoen. Men 
der skal selvfølgelig altid være fokus på at 
minimere risikoen.
Bent Lykke: 
- Risikoen for vold har altid været der i psy-
kiatrien. De medarbejdere, der søger job i 
psykiatrien ved godt, der er en risiko – og de 
gør op med sig selv, inden de søger jobbet, 
om de kan leve med den risiko.
Man kan ikke fjerne alle risikofaktorer. Alt 
kan være et potentielt våben. I december 
fandt vi for eksempel nogle gafler hos en 
patient i psykiatrien under en visitation.  

Gaflerne skulle være brugt til at stikke per-
sonalet i øjnene med, indrømmede patien-
ten bagefter.

Hvordan skal sikkerheden blive bedre?
Bent Lykke: 
- Der skal mere fokus på de nyansatte – de 
skal introduceres bedre til psykiatri- og 
socialområdet. Desuden skal der fokus på 
efteruddannelse. Vi har mange ’gamle’ 
ufaglærte medarbejdere. De skal uddannes. 
Desuden skal ressourcer og opgaver passe 
sammen.
René Lodal Christensen: 
- Man kan ikke snakke om sikkerhed uden at 
komme omkring økonomi. Alt hvad der kan 
højne sikkerheden, koster penge.
Bent Lykke: 
- Videndeling mellem psykiatrien og social-
området kan gøre en stor forskel. Vi kunne 
lære meget af hinanden i psykiatrien og på 
socialområdet.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Michael Lange¨
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Man kan ikke fjerne alle risikofaktorer. Disse 
gafler blev fjernet fra en patient under en 
visitation for få måneder siden. Gaflerne 
skulle ifølge patienten være brugt til at 
stikke personalet i øjnene med. Foto: privat
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Et hul i væggen i køkkenet. Det er det 
seneste sikkerhedstiltag på Askegår-
den i Paderup, en af Specialområde 

Udviklingshæmning og ADHDs afdelinger for 
domfældte udviklingshæmmede.

Hullet betyder, at medarbejderne ikke 
længere risikerer at blive trængt op i et 
hjørne, når de arbejder i køkkenet. Nu har de 
en alternativ udgang, ligesom de har i alle 
andre rum på botilbuddet. 

Sammen med blandt andet daglige tjek 
af alarmerne og ikke mindst ”Håndbog for 
Sikkerhed” er det en del af det sikkerheds-
setup, der er en del af dagligdagen på Aske-
gården.

- For mig handler sikkerhed om tryghed 
for personalet, forklarer Jess Bak, pædagog 
på Askegården, mens hans kollega Lotte 
Bidstrup sætter ord på, hvordan man tyde-
ligt kan se, at sikkerhed og tankerne om 
sikkerhed er en del af hverdagen.

- Vi vurderer beboerne hele tiden, også i 
hverdagssituationer. Vi tjekker, om alarmen 
er i orden. Og så er vi gode til at sparre om 
beboerne. For eksempel ved udkørsel. Vi 
risikovurderer to og to, men er der tvivl, 
sparrer vi med en tredje kollega. Og hvis der 
stadig er tvivl, kommer beboeren ikke ud 
at køre. Tvivlen kommer altid os til gode, 
forklarer hun. 

Sådan har det måske ikke altid været. 
Tidligere har det pædagogiske omsorgsgen 
nok haft førsteret i arbejdet med beboerne. 
Men det er slut.

- Kommunikation er vigtig for sikkerhe-
den, smiler han. 

Ensartethed i arbejdet
Overlap er en af procedurerne i ”Håndbog 
for Sikkerhed”, SUAs fælles grundsten i 
sikkerhedsarbejdet. Håndbogen indeholder 
en lang række procedurer for arbejdet og 
omgangen med borgeren og sætter sikker-
heden lidt mere i system. Den grundsten er 
de glade for på Askegården.

- Før kunne vi godt trække lidt i hver 
vores retning, når vi snakkede sikkerhed. 
Det gør vi ikke længere, nu går vi samme 
vej, forklarer Jess Bak, mens Lotte Bidstrup 
supplerer:

- Jeg har den liggende i min skuffe 
herude i personalerummet, og jeg har den 
fremme næsten hver dag. Den er et rigtigt 
godt pædagogisk redskab, mener hun.

Så nu går medarbejderne for eksempel 
altid ind to og to til beboere, som har det 
svært, og alle svære samtaler bliver taget i 
fælles lokaler, så beboeren har mulighed for 
at gå. Det har været en god ting, fordi rela-
tionerne ændrer sig i mødelokalet. 

- Samtalerne bliver anderledes. De bliver 
mere officielle og seriøse. Når man sidder i 
lejligheden bliver det lidt mere ping-pong, 
mener Jess Bak.

Procedurerne bliver vendt på persona-
lemøderne, og ind i mellem kan der være 
uenighed. Men når medarbejderne går ud af 
døren, er den væk.

- Nu handler det om sikkerhed først og 
så pædagogik. Det tog vi tilløb til med de 
fælles procedurer, og det blev sat i relief af 
den knivepisode, vi havde i november, for-
tæller afdelingsleder Allan Borresen.

Kropssprog og mimik
I november 2013 blev en pædagog stukket 
ned af en beboer, mens de arbejdede sammen 
i køkkenet. Hun fik punkteret en lunge. I dag 
er hun så småt tilbage på arbejde. Episoden 
skete på trods af, at alle procedurer var fulgt, 
og på trods af, at der var en god relation mel-
lem pædagogen og beboeren. Derfor er med-
arbejderne på Askegården helt skarpe på, at 
relationer også er et sikkerhedsparameter:

- Vi gør meget ud af at gå i dialog med 
beboerne og dokumentere i Bosted, så 
vores kollegaer får samme viden og kan 
være opmærksomme, fortæller Jess Bak.

Der bliver skrevet om alt fra beboernes 
kropssprog og mimik til mentale tilstand på 
den givne dag. Til gengæld har frasen: ”Det 
har været en god dag” udspillet sin rolle på 
Askegården.

- Vi har stort fokus på at få skrevet det 
væsentlige, og hvad der er vigtigt at vide. 
Det giver større sikkerhed, fordi kollegaerne 
så kan agere på det, forklarer Lotte Bid-
strup, mens afdelingsleder Allan Borresen 
understreger, at den viden også bliver givet 
videre, når der tre gange daglig er overlap. 
Ligesom sikkerhed og vold og trusler er 
faste punkter på personalemøderne. 

Af: Didde Marie Degn

Foto: Jesper Voldsgaard¨
Procedurer,  

pædagogik og tillid
Sikkerhed er en vigtig del af det daglige arbejde i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, 
hvor fælles procedurer og risikovurderinger er med til at sætte arbejdet i system

     Tema: Styr på
sikkerhedsplanerne

Askegårdens køkken har fået en ekstra udgang, og haspen er blevet 
taget af vinduet, så medarbejderne kan komme hurtigt ud, hvis der 
er behov for det. For Allan Borresen (i forgrunden), Jess Bak og Jane 

Bidstrup er det blot nogle af de sikkerhedstiltag, de møder hver dag, 
når de er på arbejde på Askegården.
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overskuddet er til det. Så alle kan komme 
sikkert hjem.

- Det er vigtigt at huske på, at hvis det 
går galt, så er det ikke kun dig selv, du 
udsætter for det – men hele huset, under-
streger Lotte Bidstrup.

- Vi arbejder værdibaseret, så principielt 
er alt til diskussion. Men når vi er på gulvet, 
er der intet, der er til diskussion. Så ved vi, 
hvad vi skal, og den ensartethed gør også 
beboerne trygge, understreger Allan Bor-
resen.

Tillid giver tryghed
Ensartetheden går igen i de daglige risi-
kovurderinger, som ikke er noget nyt på 
Askegården. Men tidligere var de mere en 
pædagogisk vurdering, som byggede på 
individuelle relationer.

- Så kiggede jeg på en beboer og vurde-
rede ud fra min erfaring med vedkommen-
de: vil han være farlig eller ikke farlig. Så jeg 
kunne godt køre med en, som kort tid før 
havde råbt og skreget. Fordi min erfaring 
sagde, at han ikke var farlig, siger Jess Bak, 
og tilføjer:

- Det sker ikke længere. 
For selvom der har været en vis ind-

køringsperiode, hvor man kunne nå ud 
til bilen, før risikovurdering dukkede op i 
erindringen, så turen måtte gå tilbage til 
kontoret, så bliver alle risikovurderinger i 
dag noteret ned på samme måde både på 
skemaer og i Bosted, så der er styr på doku-
mentation. 

Selvom scoringer og procedurer er vig-
tige for sikkerheden, understreger alle tre, 
at det er kollegaerne og kendskabet til hin-
anden, som betyder allermest for, at de kan 
gå trygge på arbejde.

- Der er gensidig tillid. De kender mine 
stærke og mine svage sider, og vi kan kigge 
hinanden i øjnene og spørge: Hvordan har 
du det i dag? Og så planlægger vi dagen ud 
fra det, fortæller Lotte Bidstrup, mens Jess 
Bak forklarer, at det er helt accepteret, at 
man siger fra på nogle opgaver, hvis ikke 

Sikkerhedsarbejdet i SUA tager udgangspunkt i ”Håndbog for Sikkerhed”, som 
indeholder en lang række procedurer for arbejdet og omgangen med beboerne. Den 
bliver løbende opdateret.

Der er blandt andet procedure for påklædning, sprogbrug, færden i beboerens lejlighed, 
udflugter med beboeren etc. 

Desuden foretages der i SUA risikovurderinger en gang dagligt, samt ved alenearbejde 
og ture ud af huset. Vurderingen tager udgangspunkt i en basisbeskrivelse af hver 
enkelt beboer, som indeholder fire dele:

Et faktablad med basisoplysinger, som alder, problematikker og typisk adfærd,
En beskrivelse af tilpashedsadfærd
En beskrivelse af forholdsregler, hvis beboeren scorer i risikovurderingen 
Et ark med gode råd – hvad virker, hvad virker ikke.

Forholdsreglerne er individuelle, fordi målgruppen i SUA har en uforudsigelig adfærd, 
som kan svinge markant inden for 24 timer.
 
Basisbeskrivelserne udarbejdes af teamet omkring en beboer og kan kun ændres ved 
godkendelse fra afdelingslederen, så det ikke bliver enkeltmandsviden. 

Du kan læse mere om sikkerhedsarbejdet i SUA på SUAs intranet.

FAKTA

¨
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Lettere sort i blikket går hun imod 
ham. Han står lidt tøvende og venter 
på, hun kommer tættere og tættere 

på. Til sidst, inden de står næse mod næse, 
løfter han venstre fod, fjedrer lidt i knæene 
og drejer i en flydende bevægelse rundt på 
højre fod, så hun kan fortsætte sin gang 
uforstyrret.

Jasper Nielsen har netop ”åbnet døren” 
for Line Brøndum Gregersen. Sådan hedder 
den grundbevægelse i Nænsom Nødværge, 
som de to demonstrerer i dagbeskæftigel-
sen på Nørholm Kollegiet.

- Metoden kommer fra Sverige og har 
udgangspunkt i jiu jitsu, som faktisk bety-
der blid teknik, forklarer Jasper Nielsen. 
Han er afdelingsleder på Nørholm, hvor 
Line Brøndum Gregersen og Uffe Midtga-
ard Madsen er pædagoger. De blev alle tre 
uddannet som instruktører i Nænsom Nød-
værge i løbet af efteråret 2013.

Af: Didde Marie Degn

Foto: Erling Jørgensen¨
Når nødværge 

er nænsomt 

Denne formiddag er de i fuld gang med 
at undervise deres kollegaer i metoden, som 
skal være med til at nedbringe antallet af 
magtanvendelser og skabe større sikkerhed 
på Nørholm Kollegiet, som er et af Spe-
cialområde Udviklingshæmning og ADHDs 
botilbud for voksne udviklingshæmmede 
med blandt andet udadreagerende og pro-
blemskabende adfærd.

- Det handler om ikke at møde aggression 
med aggression. Det virker konfliktoptrap-
pende, forklarer Line Brøndum Gregersen, og 
fortsætter:

- Nænsom nødværge er ikke det samme 
som almindelig selvforsvar. Det er specielt, 
fordi vi skal arbejde med brugerne hver dag, 
og vi skal kunne se dem i øjnene.

Ikke vække muskelminder
Nænsom Nødværge har først og fremmest 
fokus på at være konfliktnedtrappende. Så 

egentlige konfrontationer undgås. Og det vir-
ker. De tre har oplevet færre konfrontationer, 
efter de blev færdige med deres uddannelse.

- Redskaberne giver ro i sig selv. Nu ved 
jeg, at jeg kan komme ud af situationerne. 
Og så trækker jeg mig fra konflikter. Jeg 
glider af på det og møder for eksempel et 
aggressivt udbrud på en ikke konfronterende 
måde for at aflede opmærksomheden og 
give beboeren et nyt alternativ, fortæller 
Line Brøndum Gregersen, mens Uffe  
Midtgaard Madsen følger op.

- Det handler for eksempel om vores 
udstråling. Hvor vi før stod front mod front, 
lærer vi i Nænsom Nødværge at stå med 
siden til borgeren i en samtale. Det udstrå-
ler en mere afslappet holdning, og giver 
borgerne en mulighed for at gå. Det gør det 
nemmere at glide af på konflikter, og det er 
lidt mere ligeværdigt, mener han.

Og netop bevidstheden om ens egen rolle 
i konflikterne er essentielt for sikkerheden – 
og så i nænsom nødværge.

 - Som ansatte bliver vi nemt dus med 
borgeren og lidt blinde for sikkerhed. Og så 
går det galt. Nænsom Nødværge handler om 
alle situationer, men det handler ikke om 
styrke. Det er mere en teknik, forklarer Jas-
per Nielsen, mens Line Brøndum Gregersen 
og Uffe Midtgaard Madsen demonstrerer.

Med et fast greb omkring Lines albuer, 
som er ført helt ind til kroppen, og en posi-
tion på hendes ene side, så tæt, at der er 
kropskontakt, kan Uffe Midtgaard Madsen 
følge med Line og styre alle hendes bevæ-
gelser, uden der er mulighed for slåskamp 
eller skader. Det handler om bevægelse og 
om at bruge kroppen, som er det vigtigste 
værktøj i Nænsom Nødværge, fordi kroppen 
er stærk.
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     Tema: Styr på
sikkerhedsplanerne

Færre magtanvendelser er målet, når medarbejderne på Nørholm Kollegiet og resten af SUAs afdelinger 
skal lære nænsom nødværge. 12 nyuddannede instruktører er i fuld gang med at undervise i at åbne døre 
og konfliktnedtrappe

Nænsom Nødværge er en tosidet metode, som dels handler om at forebygge konflikter 
og om at håndtere en udadreagerende adfærd, hvis den alligevel kommer uden at 
anvende unødig kraft. 

Metoden bygger på ti principper, som blandt andet er: Mindst mulig kraft, balance, 
afstandstilpasning, beskyttelse, bestemthed og hensyn. 

Den teoretiske del af metoden fokuserer på, dels hvordan man undgår konflikter i form 
af kommunikation, kropssprog og udstråling, mens den praktiske giver medarbejderne 
en række greb og handlemuligheder i fysiske konflikter, som beskytter dem selv og 
borgerne på den blidest mulige måde.

SUA har i efteråret 2013 uddannet 12 instruktører i Nænsom Nødværge via Durewall 
Instituttet fordelt på alle enheder. Tanken er, at de skal undervise alle medarbejdere i 
SUA i Nænsom Nødværge. Her kan du læse mere om metoden www.durewall.dk

¨
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Line Brøndum Gregersen har et fast greb omkring Jasper Nielsen, og med en position 
på hans ene side med tæt kropskontakt, kan hun følge med ham og styre alle hans 

bevægelser, selvom han er en del større end hende. Grebet er en del af  
Nænsom Nødværge, og skal bruges til at føre borgere væk fra en konflikt uden der er 

mulighed for slåskamp eller skader.

- Det vigtigste punkt at tage fat er på albu-
erne. Hvis vi tager et fast greb om overarmen 
eller håndleddet, som man måske kan have 
for vane at gøre, så risikerer vi at vække et 
muskelminde i borgeren. Og det kan optrappe 
konflikten, fordi det vækker nogle gamle følel-
ser, fortæller Uffe Midtgaard Madsen, mens han 
traver rundt i Dagbeskæftigelsen sammen med 
Line Gregersen. 

Lidt fjollet ser det ud, men Jasper Nielsen 
forklarer hensigten:

- Der er forskning, som taler imod fasthol-
delse på gulvet, som vi tidligere har gjort. Borge-
ren har brug for at komme af med energi, ellers 
kommer de til skade. Og med bevægelse kan vi 
guide dem, så energien kommer ud.

Fælles fodslag
På Nørholm Kollegiet har fælles viden, kultur og 
værktøjer i omgangen med den problemskaben-
de adfærd tidligere bygget på Bo Hjelskov, som 
har været forbi tilbuddet og delt ud af sin viden.

Men nu er det de tre instruktørers tjans at 
sørge for, at alle kollegaerne får Nænsom Nød-
værge ind under huden, så det kan blive et nyt 
fælles værktøj.

- Målet er større tryghed, at vi er klædt på 
til konflikterne, og vi passer på os selv og kol-
legaerne. I dag kan det være svært at løbe på en 
alarm, for hvem gør lige hvad? Men med det her, 
ved vi, hvad vi skal, mener Jasper Nielsen.

- Det skal være et fælles fodslag, så alle kan 
arbejde sammen, supplerer Uffe Midtgaard 
Madsen.

Derfor skal alle medarbejdere på Nørholm 
Kollegiet gennem tre moduler af to timers varig-
hed, hvor de både lærer teorien bag Nænsom 
Nødværge, men også som i dag prøver greb og 
kneb på egen krop.

- Og det er vigtigt at opsummere og genopfi-
ske, så det bliver dagligdag, siger Jasper Nielsen. 

Derfor er det også planen, når de tre moduler 
er overstået, at Nænsom Nødværge jævnligt 
bliver taget op på personalemøder for eksempel 
med fem minutters øvelser, så det bliver en 
vane og en naturlig reaktion.

- Det er en simpel metode, og det er vigtigt 
i pressede situationer, som vi kan risikere at stå 
i. Det er en vigtig del af hverdagen, at man kan 
huske det, og at det bliver en naturlig del af 
vores bevægelsesmønster. Og grundlaget er at 
kunne åbne døren, smiler Jasper Nielsen.
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PS-panelet med Mads Steffensen
Der sker noget, når man sidder stille og lyt-
ter til mennesker, der debatterer i radioen. 
Den magi, der sker, når man hører radio, 
vil vi gerne overføre til sikkerhedsdebatten 
rundt på PS’ arbejdspladser. Derfor har vi 
opfundet PS-panelet med Mads Steffen-
sen, der er PS’ egen udgave af det kendte 
P3 radioprogram Mads & Monopolet. 
Mads Steffensen har sammen med panelet 
på fire dygtige PS-medarbejdere debat-
teret 10 sikkerhedsdilemmaer stillet af PS’ 
egne medarbejdere. Det er blevet til nogle 
seriøse, men også yderst underholdende 
radioklip, som du kan lytte til, når du har 
lyst alene eller sammen med dine kollegaer 
for eksempel på et personalemøde. Lyt med 
på intranettet på www.sikkerhed.ps.rm.dk. 

Sikkerhedsdilemmafilm
I april bliver to sikkerhedsdilemmafilm 
lanceret. Ligesom radioklippene med PS-
panelet, kan de benyttes som input i de 
snakke, som foregår om sikkerhed lokalt på 
arbejdspladserne. Hold øje med intranettet i 
april, når filmene popper op. 

gratis mini-teaterstykke rundt på 
afdelinger og afsnit
To skuespillere har skrevet et stykke særligt 
til PS. Det handler om to mimende rengø-
ringsassistenter, som har et forskelligt syn 
på regler og sikkerhed, hvorunder der også 
opstår forskellige situationer. Det hele kred-
ser om ”vi er hinandens sikkerhed”, og at 
det kan være svært at ændre sine vaner og 
den kultur, der er opstået på ens arbejds-
plads. 

Skuespillerne er i fuld gang med at spille 
det gratis teaterstykke til diverse persona-
lemøder og arbejdsmiljøtemadage rundt i 
vores organisation. 

Vil du også have besøg af skuespillerne, 
er der stadig mulighed for at booke det gra-
tis teaterstykke til din arbejdsplads. Send 
en email til louise.scheibel@ps.rm.dk og hør 
nærmere.

Sikkerhed på dagsordenen  

Af: Louise Kastrup Scheibel¨

på anderledes måder
PS arbejder på forskellige måder med at sætte organisationens arbejde med sikkerhed på dagsordenen og skabe 
debat om emnet mellem ledere og medarbejdere. Herunder kan du hente inspiration til, hvordan du på din 
arbejdsplads kan bringe skuespil, radioklip eller dilemmafilm ind i sikkerhedsdebatten
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     Tema: Styr på
sikkerhedsplanerne

PS udskrev i efteråret en konkurrence, 
hvor vi spurgte: Hvordan omsætter 
I den nedskrevne plan (på baggrund 
af sikkerhedsmodellen) fra papir til 
dagligdag, så sikkerhed ikke blot er 
noget, I taler om på personalemøder, men 
rent faktisk er det, I gør, når I går ud fra 
møderne? 

Sidst i marts bliver den heldige vinder 
kåret og får overrakt en check på 
25.000 kr. Læs hvem der havde den 
gode implementeringsidé på 
www.sikkerhed.ps.rm.dk. 

IMPLEMENTERINGS-
KONKURRENCE ¨

Succesfuld videndelingsdag om implementering af sikkerhedsplaner
80 medarbejdere fra hele Psykiatri og Social var den 11. december samlet til 
videndelingsdag om implementeringen af de lokale sikkerhedsplaner i Fængslet 
i Horsens. Dagen bød på et spændende og morsomt oplæg fra erhvervspsykolog 
Gunnar Ørskov og et oplæg om gode råd til implementering. Derudover var der god tid 
til at videndele om de lokale sikkerhedsplaner på kryds og tværs af hele vores store 
organisation. Alle var enige om, at det havde været meget udbytterigt at tale med 
kollegaer fra andre steder i PS – noget der meget sjældent er tid til i det daglige.

VIDSTE DU AT:

¨
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”Hej Mads, jeg har et sikkerhedsdilemma, 
som jeg gerne vil høre din og PS-panelets 
holdning til. Hvad gør man, når en borger 
scorer 0 i risikovurdering, men så pludselig 
scorer højt, mens man er alene på gåtur 
med vedkommende væk fra botilbuddet?” 
Sådan ringede Dorte Overby fra Special-
område Udviklingshæmning og ADHD ind 
og søgte svar hos ”PS-panelet med Mads 
Steffensen”. 

PS havde nemlig hyret Mads Steffensen 
– bedst kendt fra det mangeårige populære 
radioprogram på P3 Mads & Monopolet - til 
sammen med panelet på fire dygtige PS-
medarbejdere; Jens Krag fra Afd. R i Ris-
skov, Michael Højer fra Koglen, Charlotte 
Grove fra Højskolebakken og Pernille Haun-
svig fra Regionspsykiatrien, Viborg-Skive at 
debattere 10 sikkerhedsdilemmaer. 

Hvad kan radioklippene bruges til?
Meningen med radioklippene er, at du kan 
høre lydklippene, som du har lyst. Lydklip-
pene varer alle cirka 8-10 minutter. Du kan 
vælge at høre ét eller flere af lydklippene 
sammen med dine kollegaer på et perso-
nalemøde, arbejdsmiljømøde, lokalt med-
udvalg, på et reflektionsmøde eller måske i 
frokostpausen. 

Radioklippene kan hjælpe dig og dine 
kollegaer med at skabe debat omkring sik-
kerheden på din arbejdsplads. Alle 10 lydklip 
ligger tilgængelige via PS intra på www.sik-
kerhed.ps.rm.dk. 

Så klik ind og hør Henrik, Brian, Rikke, 
Kristine, Jeanette, Kenneth, Pernille, Dorte, 
Ulf og Hennings sikkerhedsdilemmaer blive 
debatteret af PS-panelet med Mads Stef-
fensen.  

PS medarbejdere optog  
sammen med kendis
Optagelserne til de 10 radioklip blev lavet 
i et lydstudie i Aarhus i december måned. 
Her var panelet samlet med Mads Steffen-
sen, ligesom seks medarbejdere, der skulle 
forestille at ringe ind til radioprogrammet 
var med til optagelserne. Alle medvirkende 
under optagelserne havde en forrygende 
dag, hvor der både før, under og efter opta-
gelserne blev debatteret sikkerhedsdilem-
maer i stor stil.  

Det er medarbejdere fra Psykiatri og 
Social, som velvilligt har stillet deres og kol-
legaernes sikkerhedsdilemmaer til rådighed, 
så vi alle sammen kan blive klogere og få 
debatteret nogle af de svære sikkerhedsdi-
lemmaer med hinanden. 

Debatskabende radio   
Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Aros Lydstudio¨
med Mads Steffensen

Kunne du tænke dig at høre, hvordan det lyder, når den kendte tv- og radiovært Mads Steffensen sammen med 
fire dygtige PS-medarbejdere debatterer nogle af vore egne kollegaers sikkerhedsdilemmaer? 
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     Tema: Styr på
sikkerhedsplanerne



Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Rekrutteringsindsatsen Skarpe hjerner – 
Varme hjerter, der har som formål at skaffe 
flere læger til psykiatrien, har succes med 
sin facebookside, hvor over 6100 nu ”synes 
godt om”. 

Men nytter indsatsen så? Det kan jo ikke 
klart eftervises, men ved besættelse af 
hoveduddannelsesstillinger pr. 1. marts i år 
kunne det konstateres, at der til Børne- og 
ungsdomspsykiatrien var otte ansøgere til 
fem forløb. Og til Voksenpsykiatrien otte 
ansøgere til ni forløb. 

Det er det højeste antal ansøgere og besat-
te forløb til dato, og det er oven i købet 
kvalificerede ansøgere. I de seneste par 
ansøgningsrunder er der desuden kommet 
flere ansøgere fra de andre regioner. 

Rekrutteringsindsatsen fortsætter i 2014, 
blandt andet ved deltagelse i KBU info-dagen 
den 13. marts og Specialernes Dag i efteråret. 
På begge dage vil yngre læger fra psykiatrien 
møde de studerende, besvare spørgsmål 
og gå i dialog med dem om uddannelse og 
karriere-muligheder i psykiatrien.

Ventetiden til behandling i psykiatrien skal bringes ned, hvis vi skal leve op til den kommende udred-
nings- og behandlingsret (UBR)for psykiatriske patienter, som træder i kraft 1. september 2014.

Psykiatri- og socialledelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som er kommet med en stribe 
forslag til, hvordan ventetiden kan nedbringes til et niveau, som gør psykiatrien i stand til at 
overholde den nye udrednings- og behandlingsret.  Forslagene er drøftet i kredsen af afdelings-
ledere, og det er nu besluttet, hvad der skal arbejdes videre med.

Målet er, at der pr. 1. juni 2014 ikke er patienter, som venter over to måneder. Den 30. november 
2013 havde 100 patienter ventet over to måneder på udredning i børne- og ungdomspsykiatrien, 
og 553 patienter havde ventet over to måneder på udredning/-behandling i voksenpsykiatrien.
 
Der er enighed om følgende tiltag for at nedbringe ventetiden til behandling i børne- og ung-
domspsykiatrien og voksenpsykiatrien:
1.    Patienter på venteliste kontaktes for at sikre, at de reelt står på venteliste
2.    I 1. halvår 2014 foretages to prøvehandlinger: alle nye patienter under 18 år og alle nye patienter 

fra Regionspsykiatrien Viborg/Skives optageområde visiteres til afklarende samtale
3.    Ekstra indsats/merarbejde tages i anvendelse som middel til at reducere ventetiden
4.    Aften- og/eller lørdagsambulatorier er en måde at lave merarbejde på 
5.    Reduktion af udeblivelser ved forskellige tiltag i klinikken, for eksempel sms-påmindelse  

til patienterne
6.    Udbud af et antal udredninger og/eller behandlinger skal forberedes, så opgaver kan  

blive udbudt, hvis der bliver behov for det

SkaRPe hjeRNeR - 
VARME HJERTER 
FåR MANGE LIKES 

VeNTeTid Skal ReduceReS    
INDEN 1. SEPTEMBER
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NyT FORSKNINGSPROJEKT SKAL UNDERSØGE 
liVSkValiTeTeN hOS VOkSNe med auTiSme

Hvad skaber god livskvalitet for voksne med autisme, og hvilke faktorer gør en forskel? Det 
skal et nyt ph.d.-projekt undersøge over de kommende tre år.

Bag forskningsprojektet står psykolog Rikke Steensgaard, der er blevet godkendt som 
erhvervs-ph.d.-studerende. Det indebærer, at Erhvervs- og Innovationsstyrelsen medfinansie-
rer projektet, der i praksis udføres på Specialområde Autisme i Region Midtjylland.

Med fokus på forskningsbaseret viden, der kan bruges i praksis, indfrier projektet nogle af mål-
sætningerne i Region Midtjyllands sociale strategi.

Med forskningsprojektet håber Rikke Steengaard at kunne tilføre området ny viden, der kan 
bruges til at målrette den pædagogiske indsats, så flere mennesker med autisme kan få et 
godt liv.
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Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen indgik sidst i november 
aftale om satspuljen for psykiatriområdet for 2014-2017. Der er i den 
forbindelse afsat 410 millioner kroner til mennesker med sindslidelser på 
tværs af sundheds- og socialområdet over de kommende fire år.

Aftalen indeholder blandt andet en række initiativer, der skal sikre bor-
gerne en hurtig, tryg og sammenhængende indsats på psykiatriområdet. 
For eksempel afsættes der: 

•    71 millioner kroner til udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne, 
hvor mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig selv kan 
henvende sig for at få akut overnatning, omsorg og støtte

•    32 millioner kroner til ambulante akutte teams i regionerne, til flere 
akutte og fleksible indsatser, så mennesker med psykiske lidelser, der 
bor i eget hjem, hurtigt kan få støtte og behandling

•    6 millioner kroner årligt fremadrettet til, at kommuner og regioner i 
fællesskab skal udarbejde en koordineret indsatsplan til mennesker, 
der både har en psykisk lidelse og et misbrug, så de får en koordineret 
og samtidig indsats

Derudover indeholder satspuljeaftalen også initiativer om styrket inddra-
gelse af brugere og pårørende og mindre brug af tvang. 

Hovedtemaerne for psykiatrien er: nedbringelse af tvang, inddragelse af 
pårørende og samarbejde med kommunerne. Under hvert tema er der 
projekter, hvor regionen kan søge penge til den del, der vedrører regioner-
ne. Hovedparten af puljerne skal søges i fællesskab med kommunerne. 

Enggården, der er en del af den socialpsykiatriske behand-
lingsinstitution Holmstrupgård, deltog den 23. januar i 
Danmarks største konference om velfærdsinnovation: "Vel-
færdens Innovationsdag", som Mandag Morgen står bag. 

Enggården var udvalgt til sammen med 49 andre at indgå 
i konferencens Løsningsgalleri, som præsenterer konkrete 
eksempler på innovative velfærdsløsninger. 

Overskriften på Enggårdens bidrag var ”Fra anbringelse 
til lokal behandling” og handlede om Holmstrupgårds 
forskningssamarbejde med Psykologisk Institut på Aarhus 
Universitet, hvor nye ungdomspsykiatriske behandlings-
metoder afprøves. Behandlingsmetoderne har til hensigt at 
understøtte arbejdet med at gøre de unge til aktører i eget 
liv gennem anvendelse af ’tilværelsespsykologi’.

Velfærdens innovationsdag samlede omkring 1200 delta-
gere, som på tværs af faggrænser, sektorer og geografi 
her hentede inspiration til, hvordan man kan arbejde med 
velfærdsopgaver på nye måder.

afTale Om SaTSPuljeN 
FOR PSyKIATRIEN FOR 
DE NæSTE FIRE åR

eNggåRdeN VaR med   
På VELFæRDENS 
INNOVATIONSDAG

Nu kan nogle psykiatriske patienter indlægge sig selv. Den 
1. januar åbnede psykiatrien fem brugerstyrede senge, som 
Region Midtjylland har fået satspuljemidler til.

Sengene er etableret som ekstra senge i følgende afdelinger:
1 seng i Afd. M
2 senge i Afd. P - på samme afsnit
2 senge i Afd. Q - fordelt på 2 sengeafsnit

De brugerstyrede senge kan kun benyttes af patienter med 
kontrakt på en brugerstyret seng.

De fem senge er en del af et nationalt projekt, der skal afprøve 
brugerstyrede senge.

Projektet går ud på, at konkrete patienter får en kontrakt på 
at kunne lade sig indlægge, når de selv oplever et behov for at 
være indlagt. Dog med en begrænsning på hvor lang en ind-
læggelse må være og hvor hyppigt.

Projektet vil blive evalueret forskningsmæssigt både med hen-
syn til udviklingen i patientens evne til at mestre sin sygdom, 
samt behovet for indlæggelse og tvangsforanstaltninger.

fem bRugeRSTyRede SeNge åBNEDE 1. JANUAR
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Af: Louise Kastrup Scheibel

Foto: Arkivfoto¨

Hvad er det overordnede krav i DDKM version 2? At man har 
en velsmurt kvalitetsorganisation og kvalitetskultur, der 
skaber fremdrift. Sådan udtrykker PS’ akkrediteringskoordi-

nator, Kirsten yde, det. Og det lyder jo flot. Kan vi overhovedet leve 
op til det?

- Ja, det kan vi. For vi har været i gang med at implementere de 
ændrede DDKM krav og minimumsydelser i halvandet år. Jeg synes, 
at vi er rigtig godt med. Der er grund til at være stolt over det 
kæmpestore stykke kvalitetsarbejde, som medarbejderne yder hver 
dag. Derfor vil jeg gerne opfordre alle medarbejdere til stolt at byde 
de eksterne surveyorer velkommen i uge 15, siger Kirsten yde.   

Skærpede krav
Men der er et men. For selvom Kirsten yde mener, at der bliver 
arbejdet godt og konstruktivt fra Regionspsykiatrierne Vest og 
Viborg-Skive til Regionspsykiatrierne mod øst i Horsens, Silkeborg, 
Randers og Risskov, så står det også klart, at kravene i DDKM ver-
sion 2 er skærpet i forhold til for tre år siden.

- Kravene til målopfyldelse er øget, og det er denne gang ikke 
længere nok at have handleplaner, hvis der ikke er fulgt op på dem. 
For eksempel skal de patientsikkerhedskritiske standarder være 
opfyldt 100 procent for at opnå akkreditering, ligesom man ved alle 
andre standarder skal være 85 procent i mål, førend akkrediterin-
gen er hjemme, understreger Kirsten yde. 

Stemmer den daglige praksis stort set overens med det, der står 
i de retningsgivende dokumenter, så er afdelingerne nået langt og 
behøver ikke være nervøse for uge 15. 

Fokus på praksis 
Denne gang vil den eksterne survey have særligt fokus på, hvad der 
foregår i praksis på de psykiatriske afdelinger. Det sker blandt andet 
ved, at surveyorerne gennemfører 76 ”tracere” i løbet af uge 15. At 
trace vil sige at følge et spor. Man kan undersøge en eller flere ydel-
ser for eksempel medicinering eller ECT-behandling, eller man kan 
vælge at gå i en patients fodspor. 

En patienttracer bliver gennemført ved, at surveyorerne beder 
om at få en konkret patient i et givet afsnit, der for eksempel har 
en bestemt diagnose, har været udsat for tvang, eller er selvmords-
truet. Patientens journal vil blive gennemgået af en medarbejder i 
afsnittet sammen med en surveyor. At gå i fodsporet handler om at 
gennemgå patientforløbet for at vurdere, i hvor høj grad relevante 
standarder er opfyldte.

- Det er helt klart, at der denne gang vil være et øget fokus på, 
hvad det er, som foregår i praksis på afdelingerne. Forstået på den 
måde, at hvordan er det, vi hele tiden arbejder med at forbedre kva-
liteten af alle ydelser, der direkte eller indirekte påvirker kvaliteten 
af et hvilket som helst patientforløb? Derfor vil der blandt andet 

•   Vær ærlig, venlig og imødekommende.
•   Du skal kunne gøre rede for, hvad I er i gang med at kvalitetsudvikle i 

dit afsnit lige nu. 
•   Du skal kunne gøre rede for, hvordan I arbejder med 

kvalitetsudvikling. Har I for eksempel en handleplan, der hænger på 
opslagstavlen, ligger på intranettet, eller styrer I indsatsen via en 
tavle i afsnittet?

•   Du skal kunne fremfinde dokumenter i e-Dok. Du skal ikke kunne 
retningslinjerne udenad, men det er en fordel at have repeteret de 
vigtigste i forhold til den behandling og pleje, I leverer i dit afsnit.

•   Svar kun inden for det, der er dit eget ansvarsområde. Det er okay at 
henvise til en kollega, der for eksempel ved mere om medicinering.

GODE RÅD TIL DIG PÅ BESØGSDAGEN ¨ •   Fokus på at den daglige praksis afspejler de krav og fordringer, der 
findes i DDKM version 2.

•   Der vil være tværgående interviews om medicinering, hygiejne, 
kvalitetsarbejdet, infrastruktur og ledelse. De tværgående 
interviews følges op af ”systemtracere”. En systemtracer 
(systemspor) undersøger en konkret ydelse.

•   En ”patienttracer” (patientspor) handler om at gå i patientens 
fodspor, hvor man spørger, om relevante standarder i det konkrete 
patientforløb, er blevet opfyldt? Det undersøger en surveyor blandt 
andet ved at tale med medarbejderne i det afsnit, hvor patienten 
er eller har været indlagt, og ved at læse i patientens journal. 
Derfor kan en patienttracer også betyde besøg i flere afsnit og/eller 
afdelinger.  

HVAD HAR DEN EKSTERNE SURVEy FOKUS PÅ 
DENNE GANG?

Høje krav, 
men vi er godt på vej

Hvad kan du som medarbejder forvente dig af den eksterne survey? Hvad skal du kunne svare på? 
Læs med her i interviewet med Psykiatri og Socials akkrediteringskoordinator, Kirsten yde, og bliv 
klædt på til surveybesøget i uge 15

¨
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blive kigget på den daglige kontinuitet i behandling af patienterne 
og ikke mindst på overgange mellem afsnit, afdelinger og sektorer, 
forklarer Kirsten yde.

Har alle været på kursus?
Den eksterne survey vil også have fokus på de organisatoriske standar-
der hvor spørgsmål som: Har aften- og nattevagterne været til MUS-
samtale? Har medarbejdere en kompetenceudviklingsplan? Hvem er 
den nyeste medarbejder i afdelingen? Og har denne medarbejder fået 
et introduktionsprogram? Har alle fået den krævede uddannelse i hjer-
testop, brandslukning og evakuering? Sådanne spørgsmål er det nær-
liggende, at en surveyor vil stille til enhver, de møder på deres færd. 

- Hvis disse spørgsmål bliver stillet, er det vigtigt, at man som 
afdelingsleder eller funktionsleder kan dokumentere, at der for 
eksempel er gennemført MUS-samtaler inden for det seneste år, 
eller at en konkret medarbejder har været på kursus i brandsluk-
ning, siger Kirsten yde.

opfylder vi kravene?
Det er først efter en til to måneder, at vi får besked om, hvilken 
akkrediteringsstatus psykiatrien i Region Midtjylland har opnået. 
Surveyorerne giver en samlet tilbagemelding på, hvad de har set og 
hørt den sidste dag i uge 15. Den kan alle følge med i på intranettet. 

Efterfølgende er det IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering 
i Sundhedsvæsenet), som gennemgår vores resultater. Afslutnings-
vis er det akkrediteringsnævnet i IKAS, der beslutter, hvilken akkre-
diteringsstatus, vi på den baggrund kan blive tildelt. 

I akkrediteringsugen vil surveyoerne dykke ned i Den Danske Kvalitetsmodel 
og se, om psykiatrien i Region Midtjylland lever op til kravene for DDKM 

version 2. Her ses surveybesøg ved første akkreditering i 2011. 

•   Ingen interviewpersoner bliver nævnt ved navn.
•   Hverken en enkelt medarbejder eller et enkelt afsnit/enhed kan 

være skyld i, at psykiatrien ikke bliver akkrediteret.

HUSK

•   Tirsdag, onsdag og torsdag vil der være tilbagemelding til hospitalet 
fra de eksterne surveyorer fra den foregående dags survey. Man kan 
følge tilbagemeldingen via videokonference i alle afdelinger.

•   Ved at følge med i disse tilbagemeldinger kan de afdelinger, der 
venter på besøg, forberede sig i forhold til eventuelle fund, der er 
gjort dagen før. Man kan regne med, at fund undersøges i andre 
afdelinger i dagene efter for at konstatere, om der er tale om en 
’enlig svale’, eller om det samme fund går igen på flere afdelinger.

•   Følg med på intranettet i uge 15 på PS intra/fællessiderne.

FØLG MED PÅ INTRANETTET I UGE 15 ¨
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¨

- Det er ikke sikkert, at vi bliver akkrediteret helt uden bemærk-
ninger, men det er også i orden. For kravene om de 85 procent 
målopfyldelse i alle standarderne er et højt krav, mener akkredite-
ringskoordinatoren.  
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Ledelsen på Afdeling Q, AUH, Risskov 
var glad for den interne ledelsessurvey. 
Dels fordi den fik ledelse og medar-

bejdere op på mærkerne, dels fordi den fik 
afdramatiseret den kommende eksterne 
survey. 

Men den interne survey gav også oversy-
geplejerske Asger Bjerre stof til eftertanke 
omkring, hvordan det egentlig er, at afde-
lingen fremadrettet kan blive endnu bedre 
til det med at opfylde kravene i DDKM stan-
darderne.

- Den interne survey satte fokus på, om 
den tankegang, vi har omkring, hvordan vi 
leder vores kvalitetsarbejde nu også virker 
i praksis. For fra ledelsens side uddelegerer 
vi til forskellige funktionsledere og med-

- Vi er nået dertil, hvor jeg siger, at nu 
hvor medarbejderne kender og anvender 
standarderne i det daglige. Hvad gør vi så, 
når det vi gør, ikke virker? Hvordan får vi 
handlet på det?

Han tilføjer også, at han savner redska-
ber til at fastholde de gode resultater, som 
medarbejderne opnår, når der er særligt 
fokus på nogle bestemte standarder:

- Vi kan se, at lige så snart, at fokus flyt-
ter sig fra en standard til en anden, så fal-
der de flotte scorer. Hvordan er det, vi kan 
fastholde de flotte scorer, som vi opnår, når 
vi flytter vores smalle fokus fra et område 
til andet i vores kvalitetsarbejde? spørger 
Asger Bjerre. 

DDKM er en stor hjælp
Trods manglende implementerings- og 
fastholdelses redskaber er oversygeplejer-
sken dog ikke i tvivl om, at DDKM er en stor 
hjælp i udviklingen af Afdeling Q’s kvalitets-
arbejde.

- Det gælder om for os at få omsat stan-
darderne fra blot at være standarder til at 
være ”hvad er det patienten får, og hvad er 
den kliniske relevans?” for på den måde bli-
ver det meget nærværende og relevant for 
alle medarbejdere at beskæftige sig med, 
mener Asger Bjerre. 

arbejdere. Men hvem er det egentlig, der 
har ansvaret for vores kvalitet der, hvor vi 
møder patienten? spørger Asger Bjerre. 

Reflektioner og handling
Den interne survey har givet anledning til, 
at man i Afdeling Q har besluttet sig for 
ikke udelukkende at have sygeplejersker 
og psykologer som kvalitetsnøglepersoner. 
Lægerne skal aktiveres mere aktivt i kva-
litetsarbejdet, og nogle af dem skal gøres 
til nøglepersoner. Der er også blevet skabt 
mere tid og rum til, at afsnitsledelserne kan 
tale om kvalitetsarbejdet op mod den eks-
terne survey i uge 15. 

Asger Bjerre reflekterer over, hvordan 
man i Afdeling Q kan blive bedre til at finde 
implementeringsstrategier, som er mere 

målrettet hvert enkelt afsnit, 
fordi alle afsnit ikke er det 

samme sted i deres 
kvalitetsarbejde. For 

nogle afsnit kan en 
ekstra indsats på 
nogle bestemte 
standarder give 
mening, mens det 
for et andet afsnit 

er andre steder, 
hvor det er relevant 

at stille skarpt.

Af: Louise Kastrup Scheibel¨

Ledelsessurvey giver 
anledning til reflektion

På Afdeling Q, AUH, Risskov er de klar til uge 15, mener oversygeplejerske Asger Bjerre. Men den 
interne ledelsessurvey har givet anledning til nogle ledelsesbetragtninger omkring, hvordan  
kvalitetsarbejdet kan blive endnu bedre i afdelingen
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For knapt et år siden besluttede Regi-
onspsykiatrien Viborg-Skive sig for 
særligt at prioritere de patientsik-

kerhedskritiske standarder, fordi det blandt 
andet var her, at medarbejderne følte, at 
der var mulighed for at gøre det endnu 
bedre, men også fordi ”at det her kan være 
alvorligt, hvis vi begår fejl,” som kvalitetsko-
ordinator Dorte Mark i Regionspsykiatrien 
Viborg-Skive, udtrykker det.

Sammen med Dorte Mark har alle kvali-
tetsnøglepersonerne tænkt meget i at gøre 
arbejdet med netop disse DDKM standarder 
synligt og overskueligt via diverse visuelle 
tiltag. 

- Vi arbejder forskelligt fra afsnit til 
afsnit, så nogle har tavler, hvorpå de skriver 
den ugentlige og månedlige udvikling op på, 
mens andre har hængt deres charts op på 

- I begyndelsen scorede alle gule eller 
grønne sedler, men nu har farven ændret 
sig til blå næsten over hele linjen, så det er 
rigtig flot. Det viser, at det virkelig gør en 
forskel at arbejde målrettet med at opnå 
resultater med DDKM standarder, og at 
visualisering med charts og farver kan være 
med til at ændre på, hvordan vi arbejder, 
mener Dorte Mark. 

gangen, så også patienterne kan følge med 
i, hvordan det går for medarbejderne med 
at leve op til de patientsikkerhedskritiske 
standarder, forklarer Dorte Mark.

Intranet og visualisering i farver
Afdelingen har på intranettet udarbejdet 
små tjeklister over, hvad man som leder og 
medarbejder skal have styr på for at leve op 
til de patientsikkerhedskritiske standarder, 
og det har gjort det meget synligt for alle, 
hvad hver især skal have styr på for, at 
afdelingen kan nå i mål.

For hele afdelingen er der også udar-
bejdet et kæmpe stykke brunt papir, hvor 
afsnit og klinikker scorer sig selv inden for 
de syv standarder. Her scorer man gul for ”i 
planlægning”, grøn for ”målrettet indsats” 
og blå for ”er nået i mål”. 

Af: Louise Kastrup Scheibel¨

Visualisering på væggen 
frem for skrivelser
        i mapper

Kvalitetskoordinator Dorte Mark i Regionspsykiatrien Viborg-Skive har sammen med afdelingens 
kvalitetsnøglepersoner fået gjort arbejdet med de patientsikkerhedskritiske standarder meget 
synlige i hverdagen for medarbejderne. Det har givet pote
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DDKM retningslinjen om medicingen-
nemgang kom sidste sommer. En 
stor retningslinje som for mange 

afdelinger virkede uoverskuelig at få skovlen 
under. 

- Jeg sagde, at det her er en vigtig ret-
ningslinje, for medicinering er en del af 
vores kerneydelse i psykiatrien. Det er en 
”skal-opgave”, men hvordan kan vi få den 
tilrettelagt, så vi gør det spiseligt og til en 
naturlig del af vores hverdag uden, at vi gør 
det mere kompliceret, end højst nødven-
digt? husker Lene Jørgensen tilbage, som 
til daglig er sygeplejespecialist på M3, AUH, 
Risskov.

Hun uddyber, at en helt afgørende grund 
til, at M3’s implementeringsstrategi er 
lykkedes i afsnittet, skyldes, at afsnittets 
overlæge har italesat over for lægerne, at 
netop standarderne om medicingennem-
gang er særligt vigtige. 

Øvefase og visuelle flow diagrammer
I M3 besluttede de sig for at køre en øve-
fase, hvor standarderne kun blev delvist 

Derfor oprettede de på M3 et lille kursus i 
medicinprocessen for nye læger, så også de 
nu er klædt på til arbejde målrettet med 
retningslinjerne om medicingennemgang.

- Vi er godt med, for jeg kan se, at vi i 
februar 2014 har nået 90 procent opfyldelse 
af retningslinjerne om medicingennemgang. 
Vi er nået langt, fordi vi har haft en strategi 
for implementeringen, som gør, at standar-
derne er kommet ind i blodet hos os, hvor vi 
har gjort op med gamle vaner.

opfyldt ift. tidsrammen. Og da så scoren 
røg på 100 procent, så blev tidsrammen 
skærpet uden, at der opstod problemer. 

- For da havde lægerne allerede opar-
bejdet en rutine og en tryghed i at opfylde 
retningslinjernes krav. I dag har de oven i 
købet skåret ned i den tid, som de bruger 
på at udføre medicingennemgangen, for-
tæller Lene Jørgensen. 

Lene har udarbejdet et visuelt flow dia-
gram, der hænger i personalerummene. Her 
kan medarbejderne se medicinprocessen, 
der rummer både anamnese, afstemning, 
godkendelse i EPJ, FMK, farmakologisk risi-
koscreening og medicingennemgang. Denne 
bliver udleveret til alle læger, der arbejder i 
afsnittet. Det skaber overblik over den kom-
plicerede proces, sætter standarderne ind i 
en ramme, og får dem ned på jorden, så de 
er til at håndtere i det daglige arbejde.  

Hjælp til nye læger i afsnittet
I den løbende audit, som Lene Jørgensen 
udfører, opdagede hun, at de nye læger ikke 
scorede 100 procent som de faste læger. 

Af: Louise Kastrup Scheibel¨

Medicingennemgang
en naturlig del af 

lægernes hverdag
På afsnit M3 på AUH, Risskov har de fundet en smart implementeringsmetode, der gør, at de har 
passeret de 85 procent i opfyldelse af DDKM retningslinjen om medicingennemgang. Sygepleje-
specialist Lene Jørgensen løfter her sløret for, hvordan de er nået dertil



23

i behandlingen end tidligere

Af: Louise Kastrup Scheibel¨
Patienterne får en højere kvalitet

Har Psykiatri og Socials direktør, Gert Pilgaard Christensen altid været en varm fortaler for  
Den Danske Kvalitetsmodel? Og hvad tænker han om DDKM i dag sammenlignet med i 2011? 
Få svaret her og bliv også klogere på, hvad direktøren tænker, bliver de næste udfordringer for 
kvalitetsudviklingen i psykiatrien
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i hverdagen, fortæller Gert Pilgaard Chri-
stensen. 

Han er ikke i tvivl om, at Den Danske 
Kvalitetsmodel – og arbejdet med kvali-
tetsudvikling i alle ambulatorier og afsnit 
har ført til, at patienterne i dag efter tre års 
arbejde med DDKM, får et bedre tilbud, end 
tidligere.

Bedre implementering og prioritering 
i kikkerten
Gert Pilgaard Christensen ser dog også 
nogle områder, hvor vi i psykiatrien kan 
blive endnu bedre og skarpere i vores kva-
litetsarbejde. Blandt andet håber han, at vi 
med tiden kan blive bedre til at prioritere, 
hvad vi i kvalitetsarbejdet vil have særligt 
fokus på. For vi kan ikke højne kvaliteten på 
alle områder samtidig. 

- Vi bliver nødt til at se på vores måde 
at dokumentere tingene på. Vi må finde 

andre og mindre omkostningsfyldte måder 
at dokumentere, at vi gør det, vi gør, mener 
direktøren.

godt at blive kigget over skulderen
Psykiatri og Socials direktør ser frem til den 
eksterne survey i uge 15:

- Vi skal tage godt imod det eksterne 
team af surveyorer. De kigger os over skul-
deren, men vi skal tage det som en hjælp. 
For det er på den måde, at vi kan blive end-
nu bedre, end vi allerede er i dag, til gavn 
for vores patienter, siger Gert Pilgaard. 

- For mig er DDKM en måde, hvor vi kan 
arbejde systematisk med alt det, som vi gerne 
vil i psykiatrien. Det er en måde, hvor vi sam-
ler hver enkelt medarbejders gode vilje til at 
levere høj kvalitet på en struktureret måde, 
siger direktør Gert Pilgaard Christensen uden 
at tøve, når man spørger ham til, hvad alt det 
dokumentation skal gøre godt for. 

Men direktøren har ikke altid været så 
begejstret for Den Danske Kvalitetsmodel.

- I begyndelsen tænkte jeg, at DDKM så 
ud til at blive en papirtiger. Men det er gjort 
til skamme i dag. For med den systemati-
ske måde, vi i Region Midtjyllands psykiatri 
arbejder med kvalitetsudvikling på, har vi 
højnet kvaliteten og også sikkerheden. Vi er 
gået fra det papirorienterede og teoretiske 
niveau i 2011 til i dag, hvor jeg oplever et 
enormt engagement blandt medarbejderne 
i klinikken, der virkelig har taget kvalitets-
arbejdet til sig, fordi det giver god mening 

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående 
kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet. 

DDKM skal 
•   sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
•   skabe bedre og mere sammenhængede patientforløb 
•   forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet
•   skabe læring  

DDKM bliver drevet i et samarbejde mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danmarks 
Apotekerforening og Dansk Erhverv.

HVAD ER DDKM?

¨
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Hver anden torsdag møder børn og 
deres forældre ind i familiegrup-
pen på Dronningborg Boulevard i 

Randers. Fællesnævneren for familierne i 
gruppen er, at én af forældrene har en svær 
psykisk lidelse og er eller har været tilknyt-
tet et af sengeafsnittene eller Lokalpsykia-
trien i Regionspsykiatrien Randers.

Familiegruppen startede op som er et 
samarbejde mellem Regionspsykiatrien 
Randers og SIND Pårørenderådgivning i 
august 2013 som en del af et projekt, SIND 
Pårørenderådgivning havde søgt midler 
til. Indtil da har de to samarbejdspartnere 
brugt hinanden en del til faglig sparring, 
når børn og unge skal have kendskab til 
deres forældres psykiske sygdomme.

Vi sætter rammerne
Målet med familiegruppen er primært at 
klæde børn af psykisk syge forældre bedre 
på til at tackle et liv med en psykisk syg 
forælder, fortæller Marianne Elisabeth Juul 
Pedersen, som er social- og sundhedsas-
sistent i Regionspsykiatrien Randers og 
terapeut Joan Stæhr fra SIND Pårørende-
rådgivning. De er to af de fire nøgleperso-
ner, som står for familiegruppen i Randers, 
og sammen tager de to hånd om børnene 
i gruppen.

Leg er altid på programmet i børnegrup-
pen. Forældrene deltager eller ser på, og 
især for børnene bliver legen et frirum, 
hvor personalet sætter inkluderende lege i 
gang og styrer legen. 

- Efter den fælles start deler vi børn og 
forældre op i to grupper. Vi samler børnene 
i én gruppe, hvor de med vores vejled-
ning kan dele erfaringer med andre børn i 
samme situation. Vi giver rammerne, siger 
Joan Stæhr.

Der er løbende optag i familiegruppen, 
som er tilrettelagt ud fra et forløb over seks 
gange med faste temaer, blandt andet med 
præsentation af forældrene, præsentation 
af diagnoserne, om forløbet og om familie-
livet med et psykisk sygt familiemedlem.

- I gruppen får børnene information om 
forældrenes sygdomme, og de får mulighed 
for at tale med de øvrige børn om de tan-
ker, børn i almindelighed går med i den for-
bindelse. I sidste ende giver det børnene en 
fornemmelse af, at forældrenes væremåde 
og reaktioner ikke handler om børnene, 
men om forældrenes sygdom, forklarer 
Marianne Elisabeth Juul Pedersen.

Én af øvelserne i familiegruppen er, at 
børnene med hjælp fra personalet udformer 
spørgsmål på skrift til forældregruppen. 
Forældregruppen får tid til at reflektere 
over spørgsmålene i et lukket forum og 
svarer tilbage som en gruppe. Svaret brin-
ger personalet tilbage til børnene.

- Det giver børnene chancen for at stille 
de spørgsmål, de ikke får stillet til daglig. 
Og de får gode og saglige svar tilbage ved 
næste gruppemøde, fortæller Joan Stæhr.

Spørgsmålene fra børnene er mange.
”Er det min skyld, min far er syg?”
”Hvad kan jeg gøre, for at han får det 
bedre?”
”Hvorfor skælder mor så meget ud?”

Et positivt samarbejde
Samarbejdet har fungeret rigtig godt mel-
lem Regionspsykiatrien Randers og SIND 
Pårørenderådgivning

- I Regionspsykiatrien Randers har vi 
stor viden om indlæggelse og psykiske syg-
domme, mens SIND Pårørenderådgivnings 
primære viden er om pårørendeproblema-
tikken, forklarer Marianne Elisabeth Juul 
Pedersen.

- Vores styrke som team er, at vi har 
forskellige indgangsvinkler til målgruppen, 
og på den måde supplerer vi hinanden rigtig 
godt, forklarer Joan Stæhr.

Evaluering af projektet
Som afslutning på forløbet har hver familie 
fået et lille evalueringsskema, hvor den kan 
give feedback på, hvad der har været godt 
og knap så godt ved forløbet.

- Skemaet har været uundværligt for 
os, da vi har kunnet bruge det til at rette 
til undervejs, siger Marianne Elisabeth Juul 
Pedersen.

Projektet bliver evalueret til august 2015.

I børnegruppen hjælper Marianne Elisabeth 
Juul Pedersen (til venstre) og Joan Stæhr 
børn og unge med at forstå forældrenes 

psykiske sygdomme.

Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: Bo Amstrup¨
    ”Hvorfor 
     skælder mor 
   så meget ud?”

Regionspsykiatrien Randers og SIND Pårørenderådgivning samarbejder om at give børn indblik i 
deres forældres psykiske sygdom
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Tilbuddet er for børn i alderen 8-18 år

udløber af projektet
SIND Pårørenderådgivning er ved, i samarbejde med bureauet Ratavia Media, at producere fem små film om børn som 
pårørende. Filmene bliver gjort tilgængelige til download, og meningen er, at store børn og unge selv kan hente og se 
filmene og på den måde blive klogere på forælderens situation og samtidig få indsigt i andres erfaringer med at leve i en 
familie, hvor der er psykisk sygdom.

FAKTA

¨
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Patienterne skal ikke sendes fra den ene specialist til den 
anden, hvis der er tvivl om, hvad de fejler. De skal i stedet 
vurderes af et team af specialister, der i en fælles konference 

kan afgøre, hvilken diagnose, der er tale om. Sådan er ideen bag 
Regionspsykiatrien Viborg – Skives TVU, Team for vurdering og 
udredning, som så dagens lys i den 1. november. 

TVU skal hjælpe regionspsykiatrien med at leve op til kravene i 
forbindelse med den nye udrednings- og behandlingsret for psykia-
triske patienter, hvis første fase træder i kraft den 1. september.

Enheden har til huse i en lav bygning i Søndersøparken i Viborg, 
hvor alle henviste patienter starter med at komme til en afklarende 
samtale. Ved denne samtale, som gennemføres af en læge, psyko-
log eller en sygeplejerske, afgøres det, om patienten tilhører psy-
kiatriens målgruppe og har behov for et behandlingstilbud. Er det 
tilfældet, bookes der tid til videre udredning og behandling. 

Er der imidlertid tvivl om, hvad patienten fejler, drøftes patien-
tens symptomer på middagskonferencen samme dag, hvor der er 
specialister tilstede fra alle områder. De hjælper med at stille en 
diagnose, og der lægges en behandlingsplan. Indtil planen er lagt, 
er patienten tilknyttet TVU.

godt for patienterne
Ideen til udredningsenheden fik vi for et år siden, fortæller over-
læge Susanne Fabricius, der sammen med afdelingssygeplejerske 
Anna Kirstine Goul arbejder i TVU.

- Vi oplevede, at de senere års specialisering havde ført til, at 
mange patienter kunne blive sendt fra den ene specialist til den 
anden, før diagnosen var på plads. Det gav ikke alene en lang 
udredningsproces for patienten. Det var heller ikke effektivt i for-

hold til personalet. Derfor besluttede vi, at patienterne skulle ind ét 
sted, og så måtte specialisterne se dem der. Så sådan har vi indret-
tet os, fortæller Susanne Fabricius.

- Det bedste er, at patienterne nu får en hurtigere udredning og 
kommer hurtigere i behandling. Det er drivkraften i det her, supple-
rer Anna Kirstine Goul og fortsætter:

- Det er jo ikke værdigt for patienterne, at de skal vente unø-
digt længe, og det er ikke god udnyttelse af ressourcerne hverken 
patientens eller regionspsykiatriens.

Systemerne er en udfordring
TVU er Viborg-Skives bud på, hvordan man skal organisere sig for 
at kunne reducere ventetiden for psykiatriske patienter – samti-
dig med, at der konstant kommer flere patienter til. Og det er en 
udfordring. 

Og det er – og har ikke været - uden problemer at gøre tingene 
på en anden måde. I de tre måneder Viborg-Skive har været i gang 
er mange problemer imidlertid løst. Men der er fortsat udfordringer.

En af dem er udeblivelser. De store gevinster ved at arbejde med 
udredningsteam kunne være endnu større, hvis det var muligt at 
slippe for udeblivelser, forklarer Susanne Fabricius. 

- Der er nemlig mange udeblivelser, og det problem søger vi at 
løse ved at have en standby-liste over patienter, som har sagt ja til 
at blive kaldt ind med kort varsel. Og det fungerer rimeligt, oplyser 
Anne Kirstine Goul, som mener, at det er standby-listens fortjene-
ste, at der er høvlet af ventelisten, 

En anden udfordring er EPJ og bookingsystemet, som ikke altid 
er medspillere, når der skal skabes en rationel arbejdsdag, mener 
de to. 
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Spændende, sjovt, lærerigt og 
interessant. Sådan betegnes arbejdet 
i Regionpsykiatrien Viborg-Skives 
nyoprettede udredningsenhed, hvor et 
team af specialister udreder patienterne

     Her udredes
patienterne af 

af et hold af specialister



Af: Gudrun Haller

Foto: Michael Lange¨

- Vi mangler stadig at finde løsningen på, hvordan vi kan udnyt-
te ressourcerne bedst muligt og minimere tiden til planlægning 
og undgå dobbeltarbejde, siger Susanne Fabricius. Som det ser ud 
nu, peger mere og mere i retning af, at det skal være en fast kerne 
med deltagelse fra de forskellige teams, der står for udredningen.

De gode erfaringer med TVU
Efter at have fortalt om udfordringerne slår begge fast, at de slet 
ikke er i tvivl om, at det er det rigtige, Viborg-Skive er i gang med! 
De fortæller om stort engagement og fleksibilitet hos medarbej-
derne. Og begge peger på, at TVU giver værdifuld læring på alle 
niveauer.

- TVU skærper os fagligt. Hvor de seneste års specialisering har 
gjort os særligt dygtige på ét område, så styrker det os på de øvri-
ge områder at deltage i den fælles udredning, påpeger Susanne 
Fabricius og fortsætter: og så er TVU er et fantastisk læringssted 
for yngre læger og medicinstuderende, som på sigt kan medvirke 
til at bedre rekrutteringen på området.

Der tegner sig et billede af en fremtid, hvor det er speciali-
sterne i fællesskab, der udreder og henviser til behandling hos 
andre. Tidligere var det ofte de samme, der udredte og behandlede 
patienten. Og patienterne har ikke noget imod den arbejdsdeling. 
Det viser fokusgruppeinterviews, som Regionspsykiatrien Viborg-
Skive har gennemført i en anden sammenhæng. Her fandt patien-
terne, at det er orden, at nogle udreder og andre behandler, bare 
der er kontinuitet, hvad angår selve behandlingen, og ventetiden 
ikke er for lang.

Fra 1. september 2014 ændres udrednings- og behand-
lingsretten for patienter i psykiatrien.

Fra 1. september 2014 skal alle patienter være udredt 
inden for to måneder efter, at henvisningen er modtaget. 
Fra 1. september 2015 er denne frist en måned. 
 
Lovgivningen bliver fra 1. september 2014 ens for børn, 
unge og voksne, og fra 1. september 2015 svarer lov-
givningen for psykiatriske patienter til lovgivningen for 
somatiske patienter.
 
For at kunne leve op til den nye udrednings- og behand-
lingsret har psykiatrien i Region Midtjylland en stor opga-
ve i at få reduceret ventetiden.
 
Se herunder en opgørelse over, hvor mange patienter, der 
ventede på udredning/behandling i psykiatrien i Region 
Midtjylland pr. 31. december 2013:

Team for Vurdering og Udredning giver mening for patienterne, og 
så er det et spændende detektivarbejde, siger afdelingssygeplejerske 

Anna Kirstine Goul og overlæge Susanne Fabricius.
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Psykiatriens udfordring:

Ventetiden 
skal ned 
inden den 
1. september

Antal 
patienter

Børne- og 
ungdoms-
psykiatrien

Voksen-
psykiatrien

I alt

Ventet
0–1 mdr.

362 1.039 1.401

Ventet
1-2 mdr.

223 646 869

Ventet
over 2 
mdr.

146 734 880

I alt 731 2.419 3.150
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Korte historier og nyt – midt i din hverdag

‘t

Styregruppen på voksenpsykiatriområdet godkendte den 6. januar 2014 en 
administrativ samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter, der udgør en 
særlig sikkerhedsrisiko. Det drejer sig omkring 70 patienter. 

Samarbejdsaftalen er indgået mellem regionspsykiatrien, Kriminalfor-
sorgen og kommunerne i Region Midtjylland. Formålet med aftalen er at 
etablere et tværsektorielt teambaseret samarbejde omkring den enkelte rets-
psykiatriske patient – et samarbejde, der er koncentreret på få personer, som 
kan have et gensidigt kendskab til hinanden. 
 
Samarbejdet skydes i gang med et seminar den 26. marts 2014, hvor for-
målet er at skabe en fælles platform og udarbejde konkrete aftaler om, 
hvordan samarbejdet organiseres lokalt på tværs af sektorerne – både på 
myndigheds- og driftsniveau.

- Vi ønsker at høre, hvordan medarbejdere i Psykiatri og Social 
oplever hverdagen, og det håber vi en uformel brunch kan give 
os en mulighed for, siger Gert Pilgaard Christensen, der spiste 
brunch den 25. februar med resten af PSL og 18 medarbejdere 
fra socialområdet. 

Positiv respons fra medarbejderne
Erik Schougaard Sørensen er en af de medarbejdere, der var 
til brunch med PSL. Han er faglærer på Autoværkstedet, som 
hører under Oustruplund: 
- Jeg synes, det er rigtig godt, at PSL har taget initiativ til et 
arrangement som det her. Jeg føler, at jeg er blevet hørt, og at 
ledelsen viser, at de gerne vil lytte til deres medarbejdere. 

Om brunchkonceptet
Der vil i løbet af 2014 blive sendt en orienteringsmail med en 
vedhæftet invitation ud til i alt 40 afsnits- og afdelingsledere. 
De skal hver især udvælge to af deres medarbejdere, som så 
inviteres til brunch. Næste brunch afholdes for medarbejdere i 
psykiatrien. 

I første omgang er der tale om en forsøgsordning, som evalu-
eres ved udgangen af 2014. 

SEMINAR OM SAMARBEJDE
Om ReTSPSykiaTRiSke PaTieNTeR

medaRbejdeRe Til bRuNch    
MED PSyKIATRI- OG 
SOCIALLEDELSEN

På VEJ MOD 
fælleS akuTmOdTagelSeR
Arbejdet med at skabe fælles akutmodtagelser, FAM, er godt i 
gang. Der arbejdes frem imod, at Randers starter op 1. juni 2014. 
Herefter følger Akutcenter ved Regionshospitalet Horsens ultimo 
2014, Akutcenter ved Hospitalsenheden Midt ultimo 2016, DNU, 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus, medio 2016 og DNV- 
Gødstrup, Det nye Hospital i Vest, ca. 2018. 

Der er i regi af det fællesregionale samarbejde omkring FAM ned-
sat en regional arbejdsgruppe vedrørende planlægning af integra-
tion af psykiatrien i de fælles akutmodtagelser.
Formålet med arbejdet er at få beskrevet en overordnet vision for 
akutte patientforløb for patienter med psykiatriske lidelser.

Gruppen består af repræsentanter fra psykiatrien og somatik-
ken og skal blandt andet komme med forslag til, hvilken gruppe 
psykiatriske patienter, der skal modtages i akutmodtagelsen, og 
hvilke der skal gå direkte i psykiatrisk afdeling.

ARBEJDSGRUPPE SKAL SE På OmgaNgeN med kNiVe
Der har i den seneste tid været et par voldelige episoder i 
psykiatrien og på socialområdet, som har involveret bru-
gen af knive. Det har blandt andet ført til, at der er blevet 
nedsat en arbejdsgruppe, som skal opsamle erfaringer og 
eksempler på god praksis med henblik på videndeling.

Gruppen skal inspirere afdelinger og specialområder i for-
hold til deres stillingtagen til retningslinjer og praksis for 
omgangen med knive.

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2014
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I 2014 vil tilsynene på hospitalerne foku-
sere på sygeplejersker som jobgruppe 
og psykiatrien som arbejdsfelt. På 

døgninstitutionerne vil der være fokus på 
alle faggrupper, som er i tæt kontakt med 
borgerne.

Varsling samt planlægning af besøget
Arbejdstilsynet vil udtage forskellige enhe-
der til tilsyn og varsler deres besøg ved, at 
en tilsynsførende tager kontakt til en ledel-
sesrepræsentant for enheden.

Arbejdstilsynet gennemfører et tele-
foninterview med en relevant person fra 
den pågældende enheds ledelse eller 
Arbejdsmiljøorganisation. Dette interview 
har til formål at give de tilsynsførende et 
indblik i den enkelte enheds organisering 
samt arbejdsmiljøarbejdet på det psykiske 
område.

Forberedelse til besøget
Som forberedelse til besøget skal Arbejds-
miljøorganisationen/ledelsen have planlagt 
hvem der skal deltage i gruppesamtalerne. 
Det er derudover en god idé at samle rele-
vante skriftlige materialer til Arbejdstilsy-
net, for eksempel:

•   Stor arbejdsmængde og tidspres
•   Vold, trusler og traumatiske hændelser
•   Høje følelsesmæssige krav i arbejdet
•   Mobning og seksuel chikane
•   Skiftearbejde

Det kan være en god idé, som forberedelse 
til samtalen, at orientere sig i spørgegui-
des og arbejdsmiljøvejvisere forud for 
samtalen.

Efter besøget
Som afslutning på tilsynet vil Arbejdstil-
synet oplyse hvorvidt der afgives påbud 
eller ej.

Eventuelle påbud vil blive sendt til Regi-
on Midtjylland som juridisk enhed, som 
sørger for den videre formidling.

Skulle der blive brug for hjælp i for-
bindelse med løsning af påbuddene eller 
andet, kan arbejdsmiljøkoordinatorerne i 
Psykiatri og Social kontaktes.

Linda Munk Dall: 
linda.dall@ps.rm.dk

Jette Marie Lund: 
jettemarie.lund@ps.rm.dk

•   Seneste APV handleplan for det  
psykiske arbejdsmiljø

•   Voldspolitik som anvendes på stedet
•   Den lokale sikkerhedsplan
•   Procedurer for psykisk førstehjælp i for-

bindelse med traumatiske hændelser
•   Oversigt over sygefravær/fremmøde
•   Oversigt over arbejdsulykker som hører 

under det psykiske arbejdsmiljø

Det er ikke sikkert at Arbejdstilsynet vil 
spørge ind til det hele, men det er et godt 
signal at sende, at der er gjort tanker om 
på forhånd, hvad der kunne være relevant.

Under besøget
Tilsynet vil bestå af samtaler med Arbejds-
miljøorganisationen, ledelsen og grup-
pesamtaler med de ansatte. Tilsynene vil 
blive gennemført af to tilsynsførende.

Ved gruppesamtalerne vil Arbejdstil-
synet tage udgangspunkt i de relevante 
spørgeguides og Arbejdsmiljøvejvisere, 
som knytter sig til branchen. I vil således 
kunne forvente at blive spurgt ind til føl-
gende risikofaktorer:

Af: Rikke Jungberg Pedersen¨

Arbejdstilsynets særlige tilsyn sætter fokus
på psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet gennemfører i 2013-2015 særlige indsatser, hvor der udelukkende fokuseres på det 
psykiske arbejdsmiljø. Initiativet er et af flere, der blev lanceret i august 2012 for at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø
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onsdag den 9. april i Horsens
Bipolar affektiv sindslidelse  
– kunsten at leve med store op- og nedture 
Mindst 40.000 danskere lever med sygdommen bipolar affektiv 
sindslidelse, der også kaldes maniodepressiv sygdom. Sygdommen 
har forskellige forløb og kan være forbundet med alvorlige sociale og 
personlige omkostninger.. 

onsdag den 23. april i Herning
Depression – sådan en som mig får ikke depression! 
Mette Kongsted har kæmpet med depression og overvægt – men har 
gennem viden, selverkendelse, åbenhed og et sundt liv fået livskvali-
teten tilbage. ”Jeg ønsker at bidrage til mere åbenhed om det at være 
psykisk sårbar”.

Tirsdag den 6. maj i Randers
Personlighedsforstyrrelser og borderline  
- når angsten for svigt tager magten 
Med en personlighedsforstyrrelse har man typisk et ustabilt og 
intenst forhold til andre, svingende humør, sort-hvid tænkning og 
mange impulshandlinger. Rikke Bøye fortæller om behandlings-
muligheder og Kristina om sit liv med borderline. 

onsdag 14. maj i Struer
Angst og oCD – når ritualerne tager magten
Angst og OCD er noget, en kvart million danskere kender til. Kirsten 
Neigaard har haft OCD, siden hun var 7 år gammel. Knive skulle være 
låst inde om natten, og det at vaske hænder 99 gange var den sik-
reste metode til at undgå ulykker. Da hun var sidst i 40´erne kom 
hun i kognitiv adfærdsterapi og reducerede sine ritualer fra 14 timer i 
døgnet til tre kvarter.

Læs mere om det enkelte arrangement på www.psykin-
fomidt.dk. Hent også information til patienter og pårø-
rende om diagnoser og psykisk sygdom, indlæggelse og 
behandling, samt podcasts, film og oversigter over bøger 
til inspiration.

Rekvirer arrangementshæfter til din arbejdsplads på tlf. 78 
47 04 50 eller psykinfo@rm.dk 

her er et udvalg af temaaftenerne i foråret:

onsdag den 26. marts i Holstebro 
Personlighedsforstyrrelser og borderline  
– familieliv mod alle odds
Borderline er en af personlighedsforstyrrelserne. Typisk har man et 
ustabilt forhold til andre, svingende humør, sort-hvid tænkning og 
mange impulser. Joan Frederiksen har kæmpet med disse ting i  
mange år og har bl.a. haft en række afbrudte uddannelsesforsøg. 

Torsdag den 27. marts kl. 19.00-21.30 i Risskov
Skizofreni og psykose hos mennesker med udviklings-
hæmning 
Hvordan forholder det sig med mennesker med udviklingshæmning, 
når de taler med sig selv eller hører stemmer? Tidligere har man ikke 
været opmærksom på, at mennesker med udviklingshæmning også 
udvikler psykotiske lidelser, men i dag ved vi, at det er tilfældet. 

onsdag den 2. april i lemvig
Depression – når tilværelsen vælter
Depression kan ramme hårdt og kan ødelægge livet både socialt og 
arbejdsmæssigt. Behandlingsmulighederne er gode, hvis man søger 
tidlig hjælp. Ellen Kristiansen siger: ”Her bagefter spørger jeg mig 
selv om, hvorfor jeg ikke sagde fra. Men det strejfede mig ikke” 

Psykiatri og Social –  midt i  din hverdag  | marts 2014

arrangementer i foråret 
PsykInfo Midt  

PsykInfo Midts arrangementshæftet kan downloades på www.psykinfomidt.dk 
Forårets række af temaaftener, 26 stk, er diagnosespecifikke, altid med både en faglig og en personlig vinkel.

Tag af sted sammen med dine kollegaer og informer patienter og pårørende om tilbuddet.

Af: Line Gry Christensen¨

Region Midtjylland

Psykiatri og Social

psykinfomidt.dk

ARRAngeMenteR 

om psykiatri og psykisk sygdom
Forår 2014
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Af: Rikke Jungberg Pedersen

Foto: David Bering¨

Bulgarsk psykiater 
fandt udfordringer  
i danmark

Efter at have arbejdet som læge i almenpsykiatrien i 
Bulgarien i 20 år, senest som afdelingsleder, træng-
te Rayna Petrova, speciallæge i psykiatri, til luftfor-

andring og nye udfordringer i sin karriere. Valget faldt på 
Danmark og Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov.

- Jeg havde brug for at prøve noget nyt og blive udfor-
dret. Og da min voksne søn tog til udlandet for at studere, 
var jeg fri til at prøve noget nyt, fortæller Rayna Petrova.

I foråret 2012 rejste hun derfor til Danmark for at 
besøge Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov og for at møde 
ledelsen. Og efter et fire måneders intensivt danskkursus, 
blev hun ansat som overlæge på afsnit R1 i marts 2013.

- I starten var det faktisk nemmere for mig at tale med 
patienterne, end det var at tale med personalet på afsnit-
tet. Patienterne taler ikke så meget og ikke så hurtigt 
som personalet, siger Rayna Petrova med et glimt i øjet 
om sin første tid på R1.

Hun så ikke sproget eller kulturforskellene som en 
barriere, men som en del af udfordringen ved sin nye til-
værelse.

- Jeg havde en dygtig sproglærer, som underviste mig 
i både dansk, den danske kultur og om kunst. Ud over 
danskundervisning har jeg blandt meget andet lært om 
det danske undervisningssystem, den danske madkul-
tur, om traditioner i forbindelse med jul, fødselsdage og 
jubilæer. Det har været sjovt at lære et helt nyt sprog og 
en anden kultur at kende. Systemet i Danmark fungerer 
på en helt anden måde, end jeg er vant til fra Bulgarien, 
fortæller Rayna Petrova.

- Jeg har fået masser af udfordringer ved at flytte til 
Danmark. At lære et nyt sprog som 52-årig er ikke nemt. 
Jeg har heller ikke arbejdet i retspsykiatrien, før jeg kom til 
Danmark, fortæller hun. 

Både sprog og arbejde har været en stor og spændende 
udfordring for overlægen, som sætter stor pris på den 
hjælp, hun har fået fra sine kolleger på R1.

- Jeg er rigtig glad for mine kolleger. De har alle taget 
godt imod mig, fortæller Rayna Petrova.


