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Hjemmesygeplejerske Lisbeth Vedersø 

står for opsøgende og kontinuerlig 

kontakt med borgere med psykiatriske 

sygdomme og/eller misbrugsproblemer.

Lisbeth og Anja fortsætter samta-

len, og Anja fortæller stolt, at hun nu 

på Lisbeths råd lykkes med indimel-

lem at erstatte de mange daglige kop-

per kaffe med koldt vand, og at det gør 

hende godt.

En forandret tilværelse

Lisbeth har som hjemmesygeplejerske 

med psykiatri som sit særlige arbejds-

område dagligt fokus på omkring 35 

borgere med psykiatriske sygdomme. 

Det foregår både gennem udekørende 

og opsøgende kontakt som i Anjas 

tilfælde og gennem borgernes besøg i 

den lille ’psykiatriklinik’, hun bestyrer 

på Ålykkecenteret i Odder.

D
øren til lejligheden står på klem, 

og der er ka"e på kanden hos 

42-årige Anja Lassen i Odder. 

Det er tydeligt, at sygeplejerske Lisbeth 

Vedersø, og denne dag også DSR midt, 

er ventet. I dag skal Anja have NADA 

(National Acupuncture detox#cation 

Hjemmesygeplejerske Lisbeth Vedersø på 
besøg hos Anja Lassen – med akupunktur 
og samtale på dagsordenen. 

     HJEMMESYGEPLEJE  OG PSYKIATRI           

Psykiatrisk sygepleje i Odder Kommune:

TILVÆRELSER I FORANDRING

Association) – en beroligende øreaku-

punktur, som Lisbeth er uddannet til 

at give. Andre gange er det medicindo-

sering og –justering, der er i spil.

Efter en indledende snak om de 

nymalede vægge i lejligheden, som 

er Anjas eget værk som oprindelig 

uddannet maler, og Anjas hverdag i 

det hele taget, samler hun det lange 

kastanjebrune hår i en hestetale, og 

Lisbeth placerer hurtigt og kyndigt 

nålene i begge Anjas ører. Imens har 

hunden Tika vimset ivrigt omkring 

for så nu at falde til ro på skødet af 

Anja, der med behandlingen også kan 

se frem til, at roen breder sig i krop 

og sind.
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Lisbeth haft kontakt med Anja 

gennem tre år. I den periode er Anja 

i samarbejde med Misbrugscenteret 

blevet stoffri efter mange års hårdt 

stofmisbrug, der også resulterede 

i flere blodpropper. Efter hjælp og 

oplæring fra en bostøtte står Anja 

nu også helt selv for daglige indkøb, 

rengøring og madlavning. Et stort 

skridt efter, som hun siger, ’at have 

levet af morgenmadsprodukter i 17 

år’. Begyndt på fitness er hun også. At 

male lejligheden er hendes seneste 

skridt på vej tilbage til en ny tilvæ-

relse, som hun værdsætter. Drømmen 

om fremtiden er en bolig med lille 

have til.

Sygeplejersken gør en forskel

”Jeg har mødt så mange løftede pege-

fingre så mange steder i systemerne,” 

siger Anja. ”Men ikke fra Lisbeth. Hun 

støtter mig og er altid den samme, og 

samtalerne med hende ville jeg ikke 

have været foruden, for de giver mig 

ro på. Det var også Lisbeth, der fik 

mig til helt at forstå, at afvænning var 

nødvendig, hvis ikke jeg til sidst skulle 

dø af en prop.” Også egen læge og 

misbrugsbehandler bliver fremhævet 

som gode samarbejdspartnere i en 

krævende proces.

Lisbeth lytter smilende og roligt 

til Anjas meget insisterende ros. Der 

bliver en lille pause, inden Lisbeth 

pointerer: ”Det største arbejde har du 

selv gjort.”

De to hilser muntert og varmt far-

vel – besøget er slut. Flere venter.

Psykiatriklinik også et tilbud

DSR midt følger med Lisbeth tilbage 

til den lille psykiatriklinik på Ålykke-

centeret, der både er base for en række 

borgere med psykiatriske sygdomme 

og Lisbeths daglige arbejdsplads. 

Her holder hun åbent mellem kl. 

7.15-7.45 og kl. 11.00-12.00, så borgere, 

der i stand til det, kan komme og få 

depotmedicin og/eller –injektioner. 

Og samtidig med de udekørende og 



18

opsøgende besøg er Lisbeths mobil 

åben i hele perioden 7.00-15.00 som 

’en ekstra tryghed for borgerne’.

Et øje på hver finger

Mens DSR midt er på besøg i klinikken 

dukker tidligere håndværker, 67-årige 

Ole Christensen som aftalt op. Han er 

kommet i klinikken siden dens start 

i 2002 og skal i dag hente medicin og 

have injektion. Lisbeth og Ole kender 

derfor hinanden godt, men det kræ-

ver lidt ekstra indsats at få snakket sig 

ind på hinanden, for Ole er en herre, 

der ved lige, hvad han vil og ikke vil.

I dag har Lisbeth forberedt at 

snakke med ham om kost og ernæ-

ring, for hjemmehjælperen er bekym-

ret for hans vægttab, og Ole er nu 

indkaldt til undersøgelse på Regions-

hospitalet Horsens. Lisbeth spørger til 

eventuelle smerter og kvalme, men 

det er der ikke noget af. Blodsukke-

ret? ’Ja, det svinger’. Lisbeth fortæller 

derefter, at det vil være muligt for Ole 

at få leveret mad, hvis han ikke bryder 

sig om maden på det ældrecenter, 

hvor han dagligt går hen og spiser. Det 

vil Ole lige tænke lidt over …

Siden ringer to andre borgere og 

har brug for råd – og for at tale med 

Lisbeth. Hun svarer imødekom-

mende, opmærksomt og bestemt, 

mens hun gør klar til sin næste 

arbejdsopgave: at få dagens forelø-

bige indsatser dokumenteret. Efter 

frokostpausen venter flere besøg …  

KONTINUITET 

GIVER RESULTATER

Den fokuserede ind-

sats over for borge-

re med psykiatriske 

sygdomme lønner 

sig i det lange løb, 

fremhæver Louise 

Nyholm, leder af 

hjemmesygeplejen, 

Odder Kommune

’P
syk-ruten’. Sådan karakte-

riserer kollegerne en del 

af hjemmesygeplejerske 

Lisbeth Vedersøs arbejde. Det 

drejer sig om Lisbeths daglige 

opsøgende og fokuserede arbejde 

blandt borgere i Odder Kommune 

med psykiatriske sygdomme. Her-

til kommer ’Psykiatriklinikken’, 

der er hendes faste arbejdssted 

på Ålykkecenteret. Klinikken er 

åben to gange dagligt morgen og 

middag, hvor Lisbeth får besøg af 

borgere, der er i stand til at møde 

frem for at få udleveret depotme-

dicin og/eller få depotinjektioner, 

ligesom deres situation i det hele 

taget løbende vurderes.

”Ofte falder borgere med psy-

kiatriske sygdomme ned mellem 

to stole,” siger Lisbeth Vedersø. 

”Vores ordning sikrer kontinui-

tet i forhold til borgerne, og den 

betyder alt for den tryghed og 

tillid, der skal til for at opbygge 

de nødvendige relationer.”

Verdens bedste job

Lisbeth har arbejdet i jobbet 

siden 2008. Hun begyndte i 

hjemmesygeplejen i Odder i 

2001 og var forinden fem år på 

Odder Sygehus. 

”I dag har jeg verdens bedste 

job,” siger Lisbeth. ”I stedet for at 

se en sygdom møder jeg menne-

sket bag – ofte som gæst i deres 

hjem. Det trives jeg langt bedre 

med end stressende sengeafde-

linger med klokker, der i korte 

øjeblik kalder én ind til patien-

terne.”

Blandt de borgere, Lisbeth 

møder, har en del misbrugspro-

blemer. ”Her gælder det om ikke 

at være for påtrængende men 

derimod signalere, at det er det 

enkelte menneske, der bestem-

mer. Man skal møde misbrugere, 

dér hvor de er.”

Når en borger er inde i et sta-

bilt forløb, uddelegerer Lisbeth 

opgaver til assistenter, som hun 

oplever, er meget engagerede. 

Hendes to afløsere er henholds-

vis en assistent og en sygeple-

jerske.

Kontinuitet og e#ektivitet

Ordningen i Odder med en 

særskilt indsats over for borgere 

07.00

07.15

08.00

07.45

Arbejdsdagen starter. 
Mobiltelefonen tændes 
og er åben for borgere.

HJEMMESYGEPLEJERSKE  

LISBETH VEDERSØS  

ARBEJDSDAG:

Åbent i Psykiatri-
klinikken.

Kører ud til 
borgere.

Dokumenterer.
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med psykiatriske sygdomme tog 

sin begyndelse i 2002.

Leder af hjemmesygeplejen, 

Louise Nyholm, fremhæver sær-

ligt to grunde til, at ordningen 

blev etableret – og at den fortsat 

fungerer:

”Psykiatriklinikken og ’psy-

kruten’ sikrer kontinuitet for 

borgerne, hvilket er altafgørende 

både for deres livskvalitet og 

for at modvirke den overdøde-

lighed, vi ved, gør sig gældende 

blandt psykiatriske borgere. Ofte 

bliver deres fysiske sygdomme 

overset, men vores faste syge-

plejerske kan jo netop holde øje 

med symptomer og forandrin-

ger, og på grund af deres trygge 

relation til hende er de mere 

lydhøre end ellers i forhold til 

at gå til læge og møde frem til 

undersøgelser.

  Kontinuiteten i indsatsen 

sikrer desuden langt større 

effektivitet, hvilket så også gav-

ner økonomien.”

Louise fremhæver et tilsva-

rende eksempel inden for sår-

pleje, hvor de i kommunen har 

gode resultater i forhold til sår-

heling ved at have en uddannet, 

fast sårsygeplejerske, der vare-

tager opgaverne – understøttet 

af telemedicinske løsninger. 

”Man kan måske umiddel-

bart i trængte tider synes, der er 

penge at hente ved at lukke den 

slags funktioner ned – men man 

sparer ikke noget på den lange 

bane; tværtimod,” understreger 

Louise.

En vellykket indsats

Koordineringen af de mange 

forskellige enheders støtte om-

kring borgere med psykiatriske 

sygdomme er helt afgørende for 

en vellykket indsats, fremhæver 

Louise.

”Én gang om ugen mødes 

vores ’psykiatrisygeplejerske’ med 

repræsentanter fra hjemmesy-

geplejen, den regionale distrikts-

psykiatri, misbrugscenteret og 

bostøtteenheden, og her a*ales 

fordeling af opgaver i tilknytning 

til de enkelte borgere. Dén tid 

kommer der virkelig udbytte ud 

af, for ellers løser +ere den samme 

opgave – eller ingen gør.”

Endelig lægger Louise 

Nyholm stor vægt på, hvordan 

den fokuserede psykiatriindsats 

højner fagligheden blandt alle 

sygeplejersker:

”Der er tale om både daglig, 

faglig sparring samt om mere 

organiseret undervisning af 

og til. 

Og så sikrer kontinuiteten i 

vores arbejde, at vi hele tiden 

er på forkant med vurderinger 

af borgernes situation, så vi kan 

foretage ændringer i forhold til 

ressourcer, hvis en borger får det 

særligt dårligt i en periode – fx 

kan en løsning være at opnor-

mere fra en til to personer under 

besøg. Det er til gavn for borge-

ren, men sikrer også tryghed for 

personalet.” 

15.00
11.00

12.00

12.30

• linikken i Odder Psykiatriklini
e åbnede i 2002. Kommune åb
se i Ålykkecenteret.Har til huse

• n har åbent to gange Klinikken ha
en ansvarlige hjemmedagligt. Den -

erske står desuden for sysysysysysygegegeplplejersk
e besøg.opopopopopopsøsøsøsøgegende 

• ende kontakt med Der er løben
35 borgere.omkring 35

IATRINDSATS PSYKIATR
R KOMMUNEI ODDER 

Arbejdsdagen slutter.  
Mobiltelefonen slukkes.  
Den har været åben for  
borgere siden kl. 07.00.

Frokost

Åbent i  
Psykiatri -
klinikken.

Dokumenterer  
og har tværfaglige 
kontakter. Kører evt. 
ud til borgere igen.


