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Høringssvar fra LMU Regionspsykiatrien Midt til forslag til
arbejdsbeklædning i psykiatrien
LMU har i sit møde 3. november 2017 afgivet bemærkninger. Der er ikke
konsensus i LMU, så bemærkningerne søger at afspejle de divergerende
holdninger:
Uniform kan både signalere professionalisme, men også distance til
patienterne
Uniform giver en fordel i at kunne se, hvem der er hvem– adskille
personale fra patienter, pårørende m.fl. Andre gav udtryk for, at
personalet bærer i forvejen navneskilt og alarm, så vi er i forvejen
forskellige og kan spottes
Uniform måske kun nogle steder, f.eks. på modtageafsnit
Uniform kan måske bare være cowboybukser og T-shirt. Måske kan
uniformeringen bare være en T-shirt i det ambulante – eller måske bare
en kittel.
Uniformer strider også mod vores tilgang m. deeskalering, som jo fortsat
er et stort indsatsområde og skal være det fremover, og uniform virker
ikke anerkendende overfor patienten, strider imod al det, vi arbejder på
f.eks. Safewards. Alt det patienten ser og fornemmer, det betyder det
hele – resten kommunikation mm. er en mindre del. Andre medlemmer
gav udtryk for det modsatte, nemlig at kommunikationen er det vigtigste
og resten betyder mindre.
Uniform en fordel i forhold til hygiejne – privat tøj kan være påført smit
bare kropsvæsker i løbet af vagten. Andre medlemmer gav udtryk for det
modsatte: at det kan undre, at forslaget om uniformer i psykiatrien
overhovedet bliver stillet, da der ikke for nuværende eksisterer data fra
nogen steder, som kunne indikere et reelt behov, f.eks. data for antal
gange pr. måned, hvor personalet udsættes for kropsvæsker o.a.

Ulempen ved en uniform er at man (også patienten) bliver meget synlig
på gåture eller m.m..
Det er vigtigt, at man ved design af uniform tænker på lomme eller lign.
til personalarm, alarmmobil o. lign.
Uniform er vigtig, så psykiatrien også udadtil præsenterer sig som en del
af det samlede sundhedsvæsen
Fra flere sider blev det fremhævet, hvor vigtigt det er, at tøjet "passer" –
altså at hver medarbejder skal have egen uniform, der er tilpasset.
I omklædningsrum skal der være et skab til hver medarbejder. Og
mulighed for bad.

LMU kan umiddelbart ikke se, hvor der kan etableres personaleomklædning her; det vil koste en del penge.
LMU foreslår, at lade AUH, Psykiatrien gøre sig nogle erfaringer, før man
sætter det i gang i hele psykiatrien.
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