
   

Samspil mellem sundhedspolitiske strategier og 

sygeplejefaglig udvikling i psykiatrien 

 

Projektets hvorfor? 
Baggrund 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland inviterer til et projektsamarbejde mellem Psykiatri og 
Social, Region Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland, med inddragelse af tre 
deltagende arbejdspladser. Psykiatri og Social, Region Midtjylland har givet et tilsagn på 
nogle ønskede præmisser, som vil fremgå af denne projektbeskrivelse.  
Det primære formål med samarbejdet er at udvikle den psykiatriske sygepleje. 
I 2013 er der udkommet tre væsentlige sundhedspolitiske dokumenter, der alle forventes at 
initiere en forandring af psykiatrien, der bærer i retning af bl.a. øget brugerinddragelse og 
reduktion af tvang. De tre sundhedspolitiske dokumenter er: Rapporten fra regeringens 
udvalg om psykiatri ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med 
psykiske lidelser”, ”Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013 -2016” og ”Vejen 
mod en bedre psykiatri” fra Dansk Sygeplejeråd. På mange områder supplerer de tre 
dokumenter hinanden, og det anbefales, at det sundhedspolitiske afsæt for projektet er 
”Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013 -2016”, således at projektsamarbejdet 
understøtter de processer der i forvejen er igangsat i Psykiatri og Social, Region Midtjylland. 
Baggrunden for projektet er en undring, der handler om, at de sundhedspolitiske rapporter, 
der i en eller anden udstrækning skal regulere praksis, bliver formuleret af personer, der er 
langt fra praksis, og at rapporterne, som følge heraf ikke er særlig handleanvisende. 
Spørgsmålet er derfor, hvordan får man overordnede politiske målsætninger og udvikling af konkret 

sygeplejepraksis til at gå hånd i hånd?  

 

Ved dette samarbejde skulle vi gerne efterfølgende kunne give et mere konkret svar på, 
hvordan man kan arbejde systematisk med at skabe sammenhæng mellem politiske 
målsætninger og udvikling af sygepleje. Forventningen er, at projektet genererer viden og 
erfaringer om overgangen mellem implementering af sundhedspolitiske strategier og 
udvikling af sygepleje i psykiatrien.  

 
Struktur og afgrænsning 
Det er vigtigt at understrege, at det beskrevne samarbejde mellem Psykiatri og Social, Region 
Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd er det første af sin art, og at forventningen derfor er, at 
”vi lægger stenene mens vi går vejen”. Dvs. at projektet skal ses som et eksperiment, hvor 
handlinger, observationer, analyser og fortolkninger udføres for at undersøge og beskrive 
overgang og samspil mellem sundhedspolitiske strategier og sygeplejefaglig udvikling i 
psykiatrien. 
Projektet forventes derfor at have karakter af et udviklingsarbejde og Dansk Sygeplejeråd 
tilbyder at stille projektleder Hanne Jakobsen til rådighed i forhold til at initiere og facilitere 
dette udviklingsarbejde. Endvidere foreslås, at kredsnæstformand Hanne Holst Long bliver 
den politiske tovholder på projektet.  



   

Projektet skal være forankret i klinisk praksis, og det foreslås, at projektet gennemføres på tre 
forskellige regionale afdelinger og at denne afgrænsning ført og fremmest gør projektet 
realistisk at gennemføre. Det er en forudsætning at ledelsen samt dedikerede medarbejdere 
på de tre afdelinger udgør krumtappen i hele processen. 
Det er ligeledes for at sikre en realistisk gennemførbarhed, at projektet kun gennemføres i 
det regionale område. Dels har det kommunale område en helt anderledes organisering af 
arbejdet, dels arbejder det kommunale område ikke efter de udstukne strategier i Region 
Midtjyllands psykiatriplan, og dels er der et ønske om at fokusere på forhold omkring tvang. 
I det følgende vil forslag til indhold og forløb i projektet blive foldet mere ud. 

Projektets hvad? 
Ansvaret for at udvikle sygeplejen er placeret hos lederen og Dansk Sygeplejeråd vil 
selvfølgelig ikke tage dette ansvar fra lederen eller sætte spørgsmålstegn ved måden 
opgaven varetages på. Et samarbejde mellem Psykiatri og Social, Region Midtjylland og 
Dansk Sygeplejeråd skal ses som et supplement, hvor begge parter får noget ud af 
samarbejdet: 

Psykiatri og Social 

• Får praktisk støtte til at omsætte og implementere politisk trufne beslutninger til 

konkret sygeplejepraksis 

• Mulighed for faglig sparring i forhold til at koble sammenhæng mellem politiske 

strategier og udvikling af sygeplejepraksis 

• Projektet kan bidrage med ny energi og generering af idéer og muligheder i forhold 

til udvikling af psykiatrisk sygepleje 

Dansk Sygeplejeråd 

Dansk Sygeplejeråd har faget som fokusområde, da det er faget, der binder sygeplejerskerne 
sammen. Dansk Sygeplejeråd kan gennem et samarbejde med Psykiatri og Social, Region 
Midtjylland opnå erfaringer med, hvordan overgangen og samspillet mellem 
sundhedspolitiske strategier og sygeplejefaglig udvikling kan være. 
Dansk Sygeplejeråds medlemmer – de psykiatriske sygeplejersker – kan gennem projektet 
opleve at deres organisation engagerer sig i samfundsdagsordenen. 

Succeskriterier 
Formulering af succeskriterier er på samme tid en vigtig og udfordrende opgave. At have et 
mål med projektet er vigtigt, da det signalerer, hvilket resultat der forventes, men det fordrer 
meget operationelle mål som igen er afhængig af, hvilke forudsætninger deltagerne har. 
Deltagernes forudsætninger er på nuværende tidspunkt ikke kendte. 
Nedenstående mål er derfor formuleret ind i en hermeneutisk inspireret tradition, hvor mål 
er mere procesorienteret. Dvs. de tilkendegiver mere en hensigt, og beskriver ikke i detaljer, 
hvilke adfærdsændringer, der forventes efter projektets afslutning. 
 



   

 
 
 
Mål 

• At personalet på de tre involverede afdelinger forstår samspillet mellem 

sundhedspolitiske strategier og sygeplejefaglig udvikling, kan oversætte og anvende 

sundhedspolitiske strategier i udviklingen af psykiatrisk sygepleje og kan 

argumentere for og udføre de idéer projektet har genereret 

• At sygeplejerskerne opnår en højere grad af faglig bevidsthed og dermed oplever en 

større faglig stolthed 

Projektets hvordan? 
Omdrejningspunktet for projektsamarbejdet er "Psykiatriplan for Region Midtjyllands 
Psykiatri 2013 -2016”og det primære formål med samarbejdet er at udvikle den psykiatriske 
sygepleje. Forudsætningen for samarbejdet er, at alle faggrupper på de involverede 
afdelinger er medtænkt i udviklingsarbejdet. 
Psykiatri og Social, Region Midtjylland har med afsæt i ”Psykiatriplan for Region 
Midtjyllands Psykiatri 2013 -2016” valgt reduktion af tvang som et særligt indsatsområde frem 
til 2016. Der med afsæt i rapporten fra regeringens udvalg om psykiatri ”En moderne, åben 
og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” og den efterfølgende 
udsendte ”Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” fra maj 
2014 udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse. Partnerskabsaftalen skal beskrive hver enkelt regions plan for – 
frem mod 2020 – at reducere anvendelsen af tvang baseret på de overordnede principper og 
konkretiseret ved milepæle og tiltag for hvert af de enkelte fokusområder. Der bliver fulgt op 
på partnerskabsaftalerne i Sundhedsstyrelsens Task Force for psykiatriområdet. 
Psykiatri og Social, Region Midt forventer en snarlig godkendelse af den partnerskabsaftale 
de har indsendt. 
Idéen med projektsamarbejdet er, at de tre deltagende afdelinger udvælger én af de 
milepæle, der er beskrevet i partnerskabsaftalen vedr. reduktion af tvang og som de vurderer 
giver mening at samarbejde med Dansk Sygeplejeråd om at implementere.  
I det følgende beskrives overordnede refleksioner over, hvordan et forløb med afsæt i 
milepæl c ”systematisk patientinddragelse og pårørendeinddragelse” eksempelvis kan 
organiseres. Det er vigtigt at medtænke, at det faglige engagement i projektet skal være 
forankret i klinisk praksis, hvorfor det er en afgørende forudsætning, at de involverede 
afdelinger har en direkte og umiddelbar påvirkning på processen fra start til slut. Dvs. at det 
kun er de helt overordnede rammer i projektet, der er lagt fast. Indholdet og formen udvikles 
undervejs af de aktører der deltager i projektet. Refleksionerne her er altså ikke en facitliste 
på, hvordan psykiatrisk sygepleje i forhold til milepæl c bør udvikles. 
 



   

Om processen på afdelingsniveau 
Der udpeges en styregruppe på hver afdeling bestående af afdelingssygeplejerske, 
tillidsrepræsentant og en sygeplejerske. 
Afdelingen vælger en milepæl fra partnerskabsaftalen ud de vil arbejde med, hvor de 
vurderer, at Dansk Sygeplejeråd med fordel kan initiere og facilitere processen. 
Begrunder hvorfor? Hvilke udfordringer fra praksis er baggrunden for dette valg? Hvilke 
fortællinger? 
Formulerer formål og mål i forhold til proces og resultat. 
Drøfter og analyserer, hvilken faglig viden (ny som gammel) der kan bidrage til at 
understøtte implementeringen af de sundhedspolitiske strategier og udviklingen af 
psykiatrisk sygepleje? Hvilke nye holdninger eller færdigheder der skal udvikles (i relation 
til fagpersoner, sundhedssystemet og patienten). 
Formulerer en strategi for processen med at indføre nye handlinger, herunder en feedback 
mekanisme. 
Formulerer en evalueringsmodel, både i forhold til delprocesser og processen som helhed. 

Eksempel på implementering af ny viden 
Hvis de faglige udfordringer primært handler om manglende brugerinddragelse kan 
løsningsforslagene eksempelvis være: 

� Den motiverende samtale 

� Åben dialog 

� Recovery 

� Psykoedukation 

� Tidal modellen 

� Hverdagsrehabilitering 

� Telepsykiatri 

� Eller andet 

 

Hvis afdelingen eksempelvis vælger at arbejde med åben dialog kan nedenstående 

overvejelser eventuelt medtænkes i den konkrete planlægningsproces: 

o Vurdere om udfordringen har karakter af manglende viden, holdninger eller 

færdigheder 

o Undervisningsbehov 

o Derudfra planlægge hvordan man vil ændre adfærd i afdelingen, så alle kommer til 

at arbejde i retning af åben dialog 

o Finde metoder til at inddrage åben dialog både i forhold til den organisatoriske 

udvikling og den individuelle relation med patienten 

o Medtænke det tværfaglige aspekt 

o Ambassadør / ildsjæle 

o Ansættelse af en medarbejder med brugerbaggrund 



   

o Små, overskuelige ændringer - en ad gangen – hurtig feedback 

o Informere patienterne/patient feedback 

o Eller andet 

Overordnet forløbsplan og struktur 

Forløbsplan – ift. psykiatriledelsen 

1) Samtale med sygeplejefaglig direktør Claus Graversen (der er afholdt et uformelt 
møde i 28. august) 

 
Indhold i samtalen: 

• Præsentere projektet og drøfte projektbeskrivelsen 
• Claus Graversens kvalificering af projektbeskrivelsen 
• Give et estimat i forhold til det forventede tidsforbrug på de afdelinger 

der indgår i projektet 
• Sikre opbakning til projektet – herunder en samarbejdsaftale og 

forventningsafstemning 
• Afdækning af vanlig praksis omkring implementering af 

sundhedspolitiske strategier, herunder hvilke barrierer der er mest 
dominerede 

• Udvælge de medvirkende afdelinger 
 

 
2) Samtale med oversygeplejerske og afdelingssygeplejerske fra de udvalgte 

psykiatriske afdelinger: 
 

Indhold i samtalen: 
• Præsentere projektet og drøfte projektbeskrivelsen 
• Deltagernes kvalificering af projektbeskrivelsen 
• Sikre opbakning til projektet – herunder en samarbejdsaftale og 

forventningsafstemning 
• Give et estimat i forhold til det forventede tidsforbrug på de afdelinger 

der indgår i projektet 
• Afdækning af vanlig praksis omkring implementering af 

sundhedspolitiske strategier, herunder hvilke barrierer der er mest 
dominerede 
 

3) Samtale mellem projektleder og de enkelte lokale styrergrupper 
 

Indhold i samtalen: 
• Præsentere projektet og drøfte projektbeskrivelsen 
• Deltagernes kvalificering af projektbeskrivelsen 
• Sikre opbakning til projektet – herunder en samarbejdsaftale og 

forventningsafstemning 



   

• Afdækning af vanlig praksis omkring implementering af 
sundhedspolitiske strategier, herunder hvilke barrierer der er mest 
dominerede 

 
 
 

Forløbsplan - ift. de tre afdelinger der deltager i projektet 

 
Projektleder deltager i personalemøder på de tre afdelinger især i opstartsfasen og ellers hver 
2. måned som opfølgning. Dette for at sikre, at ledere og medarbejdere er inddraget fra 
begyndelsen, og for at sikre at de oplever motivation og ejerskab i forhold til implementering 
af ny viden og tiltag. 
 
Indhold på det første personalemøde:  

� Oplæg om projektet og drøftelse af 
projektbeskrivelsen 

� Kort introduktion til de tre 
sundhedspolitiske dokumenter 

� Dialog om hvordan der sikres ejerskab til 
projektet 

 
Kickstart af projektet i hver afdeling: ½ temadag for personalet, hvor der er god tid til at 
fortælle om projektet og regeringens rapport, samt de konkrete initiativer der skal sættes i 
værk. 
 
I forberedelsesfasen: Evt. fokusgruppeinterview, hvor bl.a. personalets erfaringer og 
barrierer i forhold til implementering af sundhedspolitiske strategier afdækkes for at afklare, 
hvor og hvordan der skal sættes ind for at kunne implementere sundhedspolitiske strategier 
(DSR-c analyseafdeling kan inddrages her). 
 
Undervejs i processen: gå-hjem-møder for afsnittets personale for at tage temperaturen på 
projektets forløb (motivation og ejerskab) 

Forløbsplan - ift. de tre lokale styregrupper, der deltager i projektet 

 
Månedlige arbejdsmøder (2 timer pr. møde), hvor afdelingssygeplejersken, TR og 
sygeplejersken fra de 3 afdelinger mødes med projektleder lokalt. 
 
Formål:  

• Fastholde fokus 
• Evaluere 
• Justere indhold og form 

 



   

 

Kvartalsmøder (3 timer pr. møde) med de involverede afdelingers deltagere i Virklund. 
Fokus: 

• Erfaringsudveksling 
• Hvor langt er vi nået 
• Barrierer/udfordringer 
• Fremadrettet mål 

 
 

Hvad forventes Psykiatri og Social, Region Midtjylland at 

byde ind med? 
Projektet skal være forankret i klinisk praksis, hvor tre forskellige psykiatriske afdelinger 
indgår, og hvor ledelsen og valgte medarbejdere på de tre afdelinger udgør krumtappen i 
processen og udviklingsarbejdet. Projektet indbefatter mange udfordringer, og det er derfor 
vigtigt at arbejde på at samle en gruppe af engagerede fagpersoner, der hver især kan 
bidrage til virkeliggørelse af de gode intentioner med at udvikle den psykiatriske sygepleje. 
Afdelingerne udvælges i samarbejde med Psykiatriledelsen under hensyntagen til passende 
timing og øvrige igangværende projekter.  
Der vil være ønskeligt at afdelingens tillidsrepræsentanter bidrager undervejs og medvirker i 
de lokale styregrupper, da det forventes, at de lokale tillidsrepræsentanter har 
opmærksomhed på de sundhedspolitiske strategier, der regulerer praksis gennem deres 
deltagelse i MED systemet. 
Det er svært at estimere et konkret timeforbrug, da udviklingsarbejdet ligger i eksempelvis at 
ændre eller tilpasse allerede eksisterende procedurer eller ved at strukturere sygeplejen på 
en anderledes måde. En del af udviklings- og forandringsarbejdet kan handle om 
adfærdsændringer hos fagpersonerne. Meget kan ske ved at forandre adfærd i egne rækker, 
for det er åbenlyst at fagpersonernes adfærd er helt afgørende for implementeringen af 
sundhedspolitiske strategier og nye sygeplejefaglige tiltag. Og selv med den bedste vilje er 
det ikke altid let at ændre adfærd, specielt ikke når ens adfærd også er forankret i en kultur, 
som, fordi den har vist sig nyttig og bæredygtig over tid, måske indimellem er blevet 
selvtilstrækkelig? En sådan ændring fordrer respektfuld involvering af fagpersonerne, og det 
koster personlige ressourcer, men ikke nødvendigvis økonomiske ressourcer.  
Idéen med projektet er, at vi sammen skal udvælge og evt. også selv udvikle metoder og 
redskaber, der fremmer udviklingen af sygeplejen og vi skal evaluere om de virker. Her er 
det afgørende, at ledelsen har en ledelsesmæssig tilslutning til det valgte indsatsområde og 
at de involverede.  
Som det fremgår, vil der blive afholdt en del møder både i opstartsfasen, undervejs og i 
afslutningsfasen. Dette fordrer også tid til forberedelse.  
Som udgangspunkt holdes møderne på afdelingerne, mens kvartalsmøderne holdes i Dansk 
Sygeplejeråds lokaler i Virklund.  
Forventningen er også, at Psykiatri og Social kan bidrage ad hoc med relevante 
ressourcepersoner i relation til forankring af projektets resultater samt skabe forbindelse 
mellem de tre deltagende afdelinger og administrationen i Psykiatri og Social, Region 



   

Midtjylland via nøglepersoner som kliniske udviklingssygeplejersker, udviklingskonsulenter 
eller kvalitetskoordinatorer 

Hvad kan Dansk Sygeplejeråd tilbyde? 

Det foreslås at Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland vil frikøbe faglig konsulent Hanne 
Jakobsen 15 timer om ugen til at initiere og facilitere processen i udviklingsarbejdet i et år.  
Forventet projektstart er januar 2015. 
Som en kick-start af projektet vil projektlederen være frikøbt på fuldtid de første 2 måneder. 
Dansk Sygeplejeråd er en stor organisation som foruden de lokale kredse har overordnede 
administrative og strategiske funktioner i København i Kvæsthuset (DSR – C), der 
supporterer kredsene. I relation til dette projekt er der mulighed for at trække på følgende 
enheder i DSR-C. 
 

Analyseafdelingen 

Formålet med analyseenhedens arbejde er for det første at understøtte Dansk Sygeplejeråds 
interesser i henhold til vision, holdningspapirer og aktuelle indsatsområder, og for det andet 
at skabe det optimale fundament for udviklingen af Dansk Sygeplejeråds 
interessevaretagelse overfor medlemmerne og sætte fokus på emner eller problemer, der er 
relevante i forhold til Dansk Sygeplejeråds indflydelse overfor den øvrige omverden. 

Support fra analyseafdelingen kan fx medtænkes ved evaluering og andet analysearbejde i 
projektet. 

Kommunikationsafdelingen 

Kommunikationsafdelingen i Dansk Sygeplejeråd er samlet i fire grupper med forskellige 
fokusområder.  

• Kommunikationsgruppen  
arbejder bredt med forskellige kommunikationsopgaver og presse. Gruppen leverer 
også artikler til Sygeplejersken, portalen og producerer det elektroniske nyhedsbrev 
Synergi. 

• Redaktionsgruppen  
producerer fagbladet Sygeplejersken og ledermagasinet Forkant. 

• Portalgruppen 
producerer og rådgiver lokalredaktører om indhold til portalen. Løser grafiske 
opgaver til både print og web. 

• Analysegruppen  
producerer analyser og foretager diverse undersøgelser. 



   

HR-afdelingen 

Projektlederen kan få coaching på rollen som projektleder via Dansk Sygeplejeråds HR 
afdeling (DSR-C) med henblik på procesforbedringer, implementering og 
kompetenceudvikling. 
 

Øvrig support og vejledning 

For at understøtte et højt fagligt niveau i procesforløbet og i udvikling af den psykiatriske 
sygepleje forudsættes det nødvendigt at inddrage ekstern faglig ekspertise ad hoc. Dansk 
Sygeplejeråd vil finansiere vejledning og support hertil. 
I forhold til at udvikle den psykiatriske sygepleje på de tre deltagende afdelinger kan det 
være inspirerende at få præsenteret teorier og forskningsbaseret viden om det valgte 
indsatsområde. Til det formål kan en sygeplejerske fra det psykiatriske område med en ph.d. 
inddrages. 
 

Afslutning af projektet 

Afslutning på projektet kan markeres på to måder:  
1. En reception for alle ansatte i Psykiatri og Social, hvor der er en workshop fra hver af 

de 3 deltagende afdelinger samt en gæsteforlæser. Planlagt og finansieret af Dansk 

Sygeplejeråd. 

2. En artikel som formidler erfaringer og resultater med projektsamarbejdet. Artiklen 

kan skrives af projektlederen, af deltagerne i projektet eller af ”Sygeplejerskens” 

journalister. 

Er der interesse for projektet andre steder fra, tager projektlederen og evt. nogle deltagere 
gerne ud og præsenterer det. 
 
 
 
 


