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Sygeplejerskernes 

fag�ge erfaringer

Sofie Mikkelsen: 30 år.  

Uddannet i 2014. Til-

knyttet klinikken siden 

november 2017. Inden  

da arbejdet på psykia-

triske sengeafsnit.

Helle Høgild Svane: 49 år. Uddannet 

i 1994. Har specialuddannelse i psykia-

trisk sygepleje. Tilknyttet klinikken 

siden opstart i 2016. Inden da arbejdet i 

psykiatrisk modtagelse samt psykiatriske 

sengeafsnit og ambulatorium.

Bodil Mikkelsen: 46 år.  

Uddannet i 1999. Har special-

uddannelse i sykiatrisk sygepleje. 

Tilknyttet klinikken siden opstart 

i oktober 2016. Inden da arbejdet 

på senge afsnit i psykiatrien.

DEN RETSPSYKIATRISKE KLINIK, HERNING

•  Består af fire psykiatriske sygeplejersker, en afdelings læge og socialrådgiver. 

•  Har i gennemsnit ca. 120 patienter tilknyttet. 

•  Opstod i 2016 som en selvstændig enhed.

•  Hører under den ambulante funktion i Regions psykiatrien Vest. 

•  Dækker seks nordvestlige kommuner i Region Midtjylland.

•  Samtaler foregår dels på klinik, dels i satellitfunktioner i Holstebro eller  

Tarm eller som hjemmebesøg i patientens eget hjem eller bosted.

Når psykiatriske sygeplejersker i Herning følger patienter 
tæt, er målet at forhindre ny kriminalitet gennem øget 
faglig kvalitet i den Retspsykiatriske Klinik.
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N
år det pludselig slår klik, kan 

verden for en stund stå stille, 

mens man udfører en handling, 

der ikke er i overensstemmelse 

med straffelovens paragraffer. Er 

forseelsen slem nok, skal man for en dom-

mer. Men hvad nu, hvis en mentalerklæring 

afslører, man ikke er egnet til straf i fængsel? 

Bor man i den nordvestlige del af Region 

Midtjylland, så kan man ende med at sidde 

foran én af sygeplejerskerne; Bente Sten-

strup, Bodil Mikkelsen, Helle Svane eller 

Sofie Mikkelsen. De arbejder nemlig  

i den Retspsykiatriske Klinik med 

lokaler i det centrale Herning. 

Lang vej til mødet med  
psykiatriske sygeplejersker
Sygeplejerskerne sidder klar, hvis 

en dommer eksempelvis har dømt 

en borger til ambulant psykia-

trisk behandling. Der går dog ofte 

halvandet år, efter forseelsen er 

begået, til patienten bliver indbudt til 

første samtale på klinikken. Vejen fra 

kriminalitet over mentalerklæring til 

retssag og dom er nemlig lang.

 ”Det kan naturligvis være fru-

strerende for patienterne, for deres 

behandlingsdom begynder reelt først, 

Flere år til at gøre  
en forskel for den 
retspsykiatriske  
patient

når de er tilknyttet os. Har de holdt sig 

inden for lovens regler indtil da, tæl-

ler det ikke med i dommen,” forklarer 

Bente.

 “Vores mål er helt overordnet at 

forebygge ny kriminalitet,” uddyber 

Helle. Det mål er dog ikke altid ligetil. 

Slet ikke hvis patienterne kæmper 

med psykisk sygdom – ofte i kom-

bination med et misbrug. Statistik-

ken afslører, at halvdelen af klinik-

kens patienter, hvoraf 80 procent er 

mænd, enten har været eller er i et 

misbrug. Statistikken viser ligeledes, 

at 77 procent af patienterne er dømt 

efter straffelovens § 16 stk.1; sindssyg i 

gerningsøjeblikket.

Et arbejde med konsekvenser
Det er dog ikke alle patienttyper, 

klinikken modtager. Hver torsdag 

holder de ansatte konference, hvor 

nye patienters farlighed og stabilitet 

vurderes. Utilregneligheden blandt 

patienterne varierer.

 ”Det er personer med dyssociale 

personlighedsforstyrrelser, som kan 

være en kompliceret patientgruppe. 

Altså mennesker med mangel på 

empati,” forklarer Bente. Hun uddyber:

Bente Stenstrup: 58 år. Uddannet  

i 1981. Har specialuddannelse i  

psykiatrisk sygepleje. Tilknyttet 

klinikken siden opstart i 2016. Inden 

da bl.a. distriktssygeplejerske i  

ambulant psykoseafsnit.
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”Gennem årene er vi blevet mere 

bevidste om, hvilken type af patienter 

vi kan og skal håndtere. Kriminelle, 

som er dømt for mord, er ikke i vores 

patientkategori.” 

Jobbet i klinikken er dog ikke uden 

risici, og verbale trusler er et kendt 

fænomen.

”For første gang i min 35 år lange 

karriere har jeg for ikke længe siden 

fået hemmelig adresse og telefonnum-

mer. Jeg har heller ikke længere et foto 

af mig selv på Facebook,” fortæller 

Bente og tager en tænkepause, inden 

hun understreger, at hun er tryg ved sit 

arbejde. De andre sygeplejersker stem-

mer i. De er glade for arbejdet, og selv 

om jobbet ikke er ufarligt, så føler de 

sig trygge og ikke mindst glade for den 

forskel, de kan gøre for patienterne.

”For mig betyder det meget, at vi 

som regel har fem år med patienten. 

På et psykiatrisk sengeafsnit går det 

stærkt, og patienterne kommer og går. 

Her har vi god tid til at opbygge en 

relation. Vi har samtidig også tid til at 

sadle om, hvis det er det, der er behov 

for,” forklarer Sofie.

Værdifuld erfaring til gavn  
for patienter
Den sygeplejefaglige bagage er vigtig 

i jobbet.

”Vi sygeplejersker er jo gode til at se 

på det hele menneske,” fremhæver 

Bodil, og kollegerne nikker ivrigt. 

Samtlige sygeplejersker har arbejdet i 

psykiatrien gennem mange år, hvilket 

har sikret dem værdifuld erfaring.

”Vores faglighed sikrer, at vi er gode 

til lidt af hvert. Vi har viden om medi-

cin, vi har almen viden om psykiatri-

ske sygdomme, og vi kan koordinere 

med de mange samarbejdspartnere, 

der er omkring patienten,” nævner 

Bodil som eksempler.

”Samtidig får vi opbygget en rela-

tion til patienten. Nogle gange er vi til-

med deres eneste faste relation. Vi vil 

signalere, at vi gerne vil gøre vores for 

at hjælpe patienten og i bedste fald få 

ham, eller hende, ud af behandlings-

dommen,” supplerer Helle. 

Behandlingsdomme bliver 

løbende vurderet, og sygeplejersker-

nes vurdering spiller med, når en 

dommer skal tage stilling til, om dom-

men skal ophæves eller forlænges, og 

patienten dermed fortsat skal følges 

tæt af sygeplejerskerne i Vest.

Ser det hele menneske
70 procent af klinikkens patienter har 

en diagnose inden for det skizofrene 

spektrum. De resterende 30 procent 

fordeler sig på mange diagnoser. 

VIL DU VIDE MERE?

Ønsker du at blive inspireret til at arbejde, 
som man gør på den retspsykiatriske klinik 
i Herning, så tøv ikke med at tage kontakt til 
én af klinikkens sygeplejersker, der gerne 
deler erfaringer med lignende arbejdsplad-
ser. Ring til 7847 4793 og spørg efter en 
sygeplejerske fra klinikken.
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Sygeplejerskerne i 

den Retspsykiatri-

ske Klinik mødes 

til konference hver 

torsdag for bl.a. 

at vurdere nye 

patienters stabilitet 

og farlighed.
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Patienternes psykiske lidelse bliver 

behandlet med vederlagsfri medicin. 

Sygeplejerskerne forklarer, at de bl.a. 

benytter deres faglighed og erfaring 

til løbende at vurdere, hvordan 

patienten trives. Deres arbejde består 

derfor primært af støttende samtaler, 

opfølgning på aftaler, urinscreening 

og psykoedukation, hvis patienten er 

et sted, hvor han har sygdomsindsigt 

og kan reflektere over egen situation. 

”Vi arbejder altid på at støtte 

patienterne, så de nedbringer – og 

forhåbentlig stopper – deres misbrug,” 

fortæller Bodil. Her kan sygeplejer-

skerne ligeledes henvise til misbrugs-

behandling. Og så er det for sygeple-

jerskerne ikke atypisk at få patienter 

indlagt på psykiatriske afdelinger 

undervejs i forløbet.

”Det første år i behandlingsdom-

men kræver ofte nogle indlæggel-

ser,” fortæller Bodil. ”Særligt hvis et 

misbrug er ude af kontrol, eller at 

aftalerne, som er beskrevet i behand-

lingsplanen, ikke bliver overholdt af 

patienterne.”

”Det er dog vigtigt at understrege, at 

vi kun indlægger patienter, hvis vi er 

bekymrede for dem, og vi fornemmer, 

at de er på vej ud af et forkert spor,” 

forklarer Sofie.

Skæve eksistenser er fagligt  
udfordrende
Alle fire sygeplejersker fortæller sam-

stemmende, at det er arbejdet med de 

skæve eksistenser, som er interessant 

og udgør en faglig udfordring.

”Det er en gruppe, som andre ikke 

vil have. De er enormt stigmatise-

rede,” fortæller Helle.

”Altså hold nu op, hvor kan nogle af 

disse patienter kræve meget af vores 

tålmodighed. Men der er altid noget 

godt i alle mennesker,” mener Bodil. 

Bente fortsætter:

”Jeg bliver stædig, når jeg hører, at 

jeg skal arbejde med en patient, som 

nogle tidligere har vurderet aldrig bli-

ver stabil. Det vil jeg gerne modbevise 

– hvilket også lykkes fra tid til anden,” 

smiler Bente og giver som eksempel, 

at det er lykkes hende at få faste afta-

ler med en patient, hvilket forud var 

vurderet umuligt.

”Han må ikke være påvirket, når 

han deltager i møder med mig. Det 

har vi en aftale om. Og det overholder 

han,” fortæller hun. Helle tager ordet 

igen: 

”Vi vil gerne vise omsorg for disse 

mennesker. Hvis vi giver udtryk for, at vi 

er bekymrede over, de ikke dukker op til 

samtaler med os, så hører vi fra patien-

ten, at de ikke var klar over, at deres 

fremmøde betød noget for nogen.”

Patienter får bedre tilbud
Klinikken blev en selvstændig klinik 

i november 2016. Tidligere havde alle 

patienter med ambulante behandlings-

domme været placeret i forskellige 

ambulante klinikker, alt efter hvilken 

diagnose de havde. To sygeplejersker, 

herunder Bente, fik lov til at undersøge 

hvor mange patienter, der havde en 

dom til behandling – samt om behand-

lingen levede op til de fastlagte lovkrav.  

”Vi troede måske, vi havde omkring 

80 patienter spredt rundt i området, så 

derfor overraskede det os meget, at vi 

havde 120 patienter tilknyttet diverse 

ambulatorier og klinikker i seks nord-

vestlige kommuner i regionen. Mange 

patienter uden egentlig koordinerings-

plan eller tværsektoriel samarbejdsaf-

tale, som loven foreskriver,” fortæller 

Bente. Det var også årsagen til, at syge-

plejerskerne tog initiativ til at arbejde 

som en selvstændig enhed, hvor man 

samler disse patienter uagtet hvilken 

diagnose, de har. 

”Vi havde ganske simpelt behov for 

at sætte forløbene mere i system, og det 

har vist sig gavnligt,” fortæller Bente. 

Sygeplejerskerne fortæller, at det ligele-

des har løftet kvaliteten af patienternes 

behandling, at de nu har en fast læge 

tilknyttet klinikken. Det medvirker 

samtidig til, at behandlingen lever op til 

lovkravene for patient gruppen. 

Læs om kommende psykiatriplan på 

næste side.

 Vores mål er at  
forebygge ny kriminalitet.”

Psykiatrisk sygeplejerske Helle Høgild Svane.
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Dansk Sygeplejeråd og flere faglige organisationer har 
ønsker til og bud på vigtige elementer i kommende 
psykiatriplan.

M
ens en kommende tiårs-

plan for psykiatrien disku-

teres blandt politikerne på 

Christiansborg, arbejder 

sygeplejersker dagligt 

med nogle af de allermest udsatte i 

det danske samfund. Blandt andet 

mennesker med psykiatriske lidelser 

der er kommet på den forkerte side af 

loven. Disse sygeplejersker har gen-

nem årene oplevet konsekvenserne 

af de besparelser, området har været 

berørt af.

Dansk Sygeplejeråd arbejder aktivt 

både lokalt og på landsplan med at 

synliggøre besparelsernes konse-

kvenser og appellere til bedre forhold 

for ansatte og dermed psykiatriske 

patienter og borgere. 

Kreds Midtjylland mener
”Sygeplejen til borgere med en 

psykiatrisk lidelse kan og skal ikke 

måles i produktion. Psykisk syge 

borgere har brug for støtte til deres 

sygdom. Men ofte også til somatiske, 

sociale og beskæftigelsesmæssige 

udforinger. Derfor er sammenhæng 

mellem sektorer og tilstrækkelig tid 

til hjælp afgørende,” fortæller Gert 

Petersen og Hanne Holst Long, der 

er kredsnæstformænd med ansvar 

for bl.a. psykiatriområdet i Dansk 

Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

’Udsultning af  
psykiatri løses ikke 
med et fingerknips’  

Politisk mod og flere midler ønskes
Fremtidens psykiatri er ligeledes em-

net i et debatindlæg, Grete Christen-

sen, formand for Dansk Sygeplejeråd, 

sammen med fire øvrige fagforenings-

formænd, er medunderskriver på:

 ”Vi har et håb om, at tiårsplanen 

blandt andet vil medføre, at alle med 

en psykiatrisk lidelse kan (for)blive 

indlagt, når de har behov for det, at bor-

gere, der har behov for hjælp fra både 

socialpsykiatrien og behandlingspsy-

kiatrien, oplever tilstrækkelig hjælp, 

at overgangene mellem de forskellige 

behandlingstilbud bliver smidige, og at 

socialpsykiatrien bliver en stabil base, 

der forebygger behovet for indlæg-

gelser (…). 

Det er vores ønske, at mennesker 

med en psykiatrisk lidelse får en gen-

nemsnitlig levealder, der er lige så høj 

som mennesker uden psykiatriske 

lidelser. At antallet af mennesker med 

en psykisk lidelse, der dømmes for en 

kriminel handling, reduceres drastisk (…).

 Mange års udsultning af psykiatrien 

kan ikke kan løses med et fingerknips. 

Det kræver markant flere midler, det 

kræver strukturelle ændringer, og det 

kræver tydeligere ansvarsfordeling. 

Der er brug for politisk mod til at sætte 

en ny retning.” 

Læs mere hos www.altinget.dk 
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”FORSKNINGS- 
BASERET 
 SYGEPLEJE  
REDDER LIV  
– OG SPARER  
PENGE”.
Linda Aiken, amerikansk 
 sygeplejeprofessor, gæstede 
kredsen og holdt oplæg om  
sin forskning.


