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 LEDER

Tak for jeres 
indsats og 
positive bidrag 
i jubilæumsåret 
og lidt refleksion 
over fremtiden
 
Markeringen af selskabets 100 års jubilæum i 
2017 udfoldede psykiatrisk sygepleje både i et hi-
storisk perspektiv og i et nutidigt perspektiv. Mar-
keringen foregik på lokale medlemsmøder i hele 
landet og i medlemsbladet Psykiatrisk Sygepleje.

Kolding Fjord var rammen for 
jubilæumskonferencen i septem-
ber, hvor mange sygeplejersker 
havde oplæg om sygeplejens 
fokusområder gennem alle åre-
ne. Fra datidens dårekiste over 
terapeutisk samfund og til i dag, 
hvor patienten er en partner og 
er involveret i eget forløb. Her 
sidst på året etablerede det man-
geårige bestyrelsesmedlem Kitte 
Hay Jørgensen og Ovartaci Fields 
en pop-op udstilling om 100 års 
psykiatrisk sygepleje. Tak til alle 
jer der bidrog. Det har været 
et fantastisk år, hvor mange le-
vende eksempler på dygtige og 
visionære psykiatriske sygeple-
jersker har bidraget til at skærpe 
opmærksomheden mod kernen 
i psykiatrisk sygepleje; nemlig 
relationen til patienten og ønsket 
om at gøre det godt med henblik 
på at fremme patientens recovery 
proces.

Psykiatriske sygeplejersker bliver 
dog ofte mindet om at vi kan 
gøre tingene anderledes og bedre. 
Nogle gange kan man tro at syge-
plejersker gennem deres gode og 
imødekommende interaktioner, 
alene kan nedbringe tvang i form 
af bæltefiksering. Man kan se det 
som et nederlag, når gode hensig-
ter og initiativer ikke lykkes. 

Man kan fejlagtigt tro at en ind-
sats er nok når tvang skal ned-
bringes, f.eks. mere personale, 
nye personalegrupper, anderledes 
medicinering eller nye bygninger. 
Indimellem kan man endvidere 
ledes til at tro at personalet i de 
enkelte afsnit kan afværge bæl-
tefiksering, hvis de havde bedre 
deeskalerings kompetencer. 

Videnskabelige undersøgelser 
viser, at enkelte initiativer ikke 
er nok når bæltefiksering skal 

Af Lene Berring, SD, MNsC, Ph.d., 
Centerleder, Kompetencecenteret for 
relationer og deeskalering, Region 
Sjælland
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nedbringes. Organisationer skal 
arbejde målrettet sammen og 
de grundlæggende årsager til 
at vælge bæltefiksering som en 
handlemulighed skal identifice-
res. Arbejdskulturen skal udvik-
les således at denne er tvangs- og 
voldsforebyggende.

Brodie Paterson der både forsker 
i volds-og tvangsforebyggelse og 
er ekspert i uddannelse af per-
sonale inden for disse områder 
siger i sin facebook opdatering: 

”…we know what reduces restraint 
and have done for some time. Its 
public health based systematic whole 
organization approaches that tackle 
the root causes of the corrupted cultu-
res that can and do develop in services 
where staff are exposed to distress pre-
senting as behavior that challenges…”

Brodie Paterson advarer imod at 
give personalet i de psykiatriske 
afdelinger skylden for den fort-
satte bæltefiksering. Han siger 
det er en subtil form for ansvars-
fralæggelse. Nye psykoaktive 
stoffer medfører anderledes og 
mere kriseprægede indlæggelser. 
Resultatet er et enormt stresset 
sundhedsvæsen, hvor forebyggel-
se af vold er blevet vanskeligere. 
Endvidere risikerer sygeplejer-
sker at få skylden for ikke at kun-
ne håndtere de kriser, de ikke 
selv forårsager. Dermed bliver 
sygeplejersker syndebukke for 
manglende samfundsmæssig og 
organisatorisk viden om hvordan 
bæltefiksering bedst forebygges.

Sygeplejersker har, som jubilæ-
umsåret vidnede om, i mange år 
arbejdet målrettet med god psy-
kiatrisk sygehusstandard, ved at 
implementere nye sygeplejefagli-
ge metoder til at møde patienten 
og hjælpe ham/hende bedst mu-
ligt, for at undgå tvang. Sygeple-
jersker på psykiatriske afdelinger 
oplever hver dag at de gerne ville 
gøre noget andet, hvis lige der 
havde været flere på arbejde eller 
mulighederne var anderledes.

Det ser også ud som om det be-
gynder at lykkes flere steder i 
Danmark. Det viser at anstrengel-
serne bærer frugt. Sygeplejersker 
der arbejder i psykiatrien, har 
opnået forståelse af og en viden 
om, at der skal igangsættes man-
ge samtidige initiativer. 

Den praksisnære viden om dette 
er sket gradvist. Sygeplejersker 
har, sammen med kollegaer 
deltaget aktivt i flere gennem-
brudsprojekter, hvor målet var 
at nedbringe bæltefiksering. Alle 
kan nikke genkendende til den 
arbejdsglæde det er, at løse en 
vanskelig situation uden brug 
af tvang, men nu kan sygeple-
jersker også fagligt begrunde 
og beskrive deres indsats. Nogle 
af disse indsatser er beskrevet i 
dette nummer af Psykiatrisk Sy-
gepleje, f.eks. Trauma Informed 
Care og Safewards. Udfordringen 
ved at implementere disse nye 
metoder er dog at det kræver en 
arbejdskultur der forstår at arbej-
de med principperne.

Etablering af tvangs-og voldsfore-
byggende kulturer i psykiatrien 
kræver en samlet national og or-
ganisatorisk indsats, hvor aktører 
på tværs af sektorer og faggræn-
ser samarbejder. Psykiatriens 
ledelse, De Danske Regioner, skal 
forstå deres vigtige rolle imod at 
nå målet med halvering af bælte-
fiksering i 2020. De daglige lede-
re skal forstå hvordan deres ledel-
sespraksis påvirker anvendelsen 
af bæltefiksering i deres enhed. 
De enkelte faggrupper skal kende 
deres opgaver. Patienterne skal 
vide at den faglige forvaltning af 
kriseadfærd funderes i evidensba-
serede handlinger. 

Derfor anerkender Det Faglige 
Selskab for Psykiatriske Sygeple-
jersker, at Danske Regioner tager 
deres ansvar alvorligt, ved at hol-
de en national statuskonference 
for nedbringelse af tvang d. 26. 
februar 2018. Ved at holde denne 
konference illustreres at ned-

bringelse af tvang ikke kun skal 
understøttes af satspuljemidler. 
Konferencen er et eksempel på at 
psykiatriens ledelse tager deres 
ansvar alvorligt. Her vises ved 
konferencens formål, at kendska-
bet til internationale og nationale 
metoder der virker i forhold til 
forebyggelse af tvang, skal udbre-
des og anvendes. Dermed sikres 
at den fremtidige satsning er evi-
densbaseret. Statuskonferencen 
sikrer samtidig, at der skabes et 
samlet overblik over hvordan de 
mange igangsatte tvangsforebyg-
gelse initiativer virker i praksis. 
Hovedomdrejningspunktet er de 
seks kernestrategier, herunder 
Traume Informed Care, som Dr. 
K.A. Huckshorn kommer og for-
tæller om. Her viser Danske Regi-
oner, at Danmark gør sig umage 
og trækker på international og 
virkningsfuld viden – i stedet for 
at opfinde den dybe tallerken 
selv.

På vej ud af jubilæumsåret vil be-
styrelsen ønske alle medlemmer 
en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår, med håbet om at psykiatri-
ske sygeplejersker gennem deres 
faglighed forsat understøtter en 
god arbejdskultur der fremmer 
patientens personlige recovery og 
helbredelsesproces.
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Af Linda Kristina Pohl, Sygeplejerske, 
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og Inge 
Løper Gustavsen, Næstformand i Fag-
ligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejer-
sker, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

Velkommen til vores 2 nye redak-
tionsmedlemmer, Linda Pohl og 
Teis Amundsen.

Linda er sygeplejerske i Psykia-
trisk afdeling Aabenraa og Teis 
er sygeplejerske på Psykiatrisk 
Center Sct. Hans. Vi glæder os til 
samarbejdet i redaktionen.

Den 30. november var der med-
lemsmøde i Århus og i anledning 
af 100 års jubilæet for Fagligt 
Selskab for Psykiatriske Sygeple-
jersker var der arrangeret en Pop-

up udstilling med titlen “Hilsen 
til fremtiden”. Her i bladet er der 
mulighed for at læse tre hilsener 
til fremtiden om vilkårene for 
psykiatriens ansatte anno 2017 
og håb og ønsker for den psykia-
triske sygepleje anno 2117.

Fra selve Jubilæumskonferencen, 
som blev afholdt den 28. og 29. 
september på Hotel Koldingfjord, 
reflekterer Anette Meier Seidelin 
over den psykiatriske sygeplejes 
skabelse og udvikling i artiklen 
“Fra dårekisten til patienten som 
partner”.

Niels Buus stillede spørgsmålet: 
“Hvordan kan vi integrere forsk-
ning og skabe infrastrukturer, 
som gør, at forskning bliver en R
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mere naturlig del af vores fag-
fællesskab? ”Lisbeth Hybholt har 
lavet en gennemgang af hvordan 
dette spørgsmål blev diskuteret 
på konferencen og blandt udvalg-
te deltagere.

Jacob Birkler holdt et oplæg om-
kring “Etik i psykiatrien gennem 
100 år” med fokus på hvordan 
der kan arbejdes med etik og 
hvordan etikken gøres synlig i 
praksis. Dette har Marianne Jo-
hansen skrevet en artikel om.

Udover disse smagsprøver fra 
nogen af de spændende oplæg 
der blev holdt på Jubilæumskon-
ferencen skriver Erik Ravn, kon-
stitueret landsformand i Bedre 
Psykiatri, i “Klummen” om de 

“vanskelige” pårørende og om 
vigtigheden af at se de pårørende 
som en ressource og ikke en for-
hindring i behandlingen. 

Derudover er der i bladet mulig-
hed for at blive opdateret i sin 
viden omkring Safewards, for 
selvom ophavsmanden bag, Len 
Bowers, er gået på pension fort-
sætter han med at være meget 
engageret i blandt andet Face-
book-gruppen, hvor han forklarer 
hvordan modellen og interventi-
onerne skal fortolkes. Jacob Hvid-
hjelm og Jesper Bak har samlet 
og oversat de tanker Len Bowers 
har gjort sig i den forbindelse i 
årene 2015-2017.

Jacob Hvidhjelm og Jesper Bak er 

sammen med Lene Lauge Berring 
på banen igen med en artikel om 
Trauma Informed Care. Denne 
artikel er tænkt som en inspi-
ration til alle, der arbejder med 
psykiatrisk pleje og behandling 
til at fordybe sig i principperne 
bag TIC og for at give et indblik 
i hvordan disse principper kan 
integreres i dagligdagen.

Sidst, men ikke mindst, er der 
mulighed for at få et indblik i 
Grønlands psykiatri gennem en 
personlig beretning skrevet af 
Maria Johansen og krydret med 
smukke billeder.

Redaktionen vil hermed ønske 
alle en rigtig glædelig jul og et 
lykkebringende nytår.

Facebook og virtuelle 
medier
Bestyrelsen for Selskabet har 
besluttet forsat at have et åbent 
debatforum på facebook. Navnet 
på facebookgruppen ændres til: 
Dialog om psykiatrisk sygepleje. 
Selskabet har stadig administra-
tionsrettighederne til denne 
gruppe. Opslag godkendes af 
administrator. Det er frit for alle 
at drøfte psykiatrisk sygepleje i 
dette forum. 

Siden er ikke kommerciel, hvor-
for det kun er muligt at rekla-
mere med gratis arrangementer 
eller begivenheder arrangeret af 

det Faglige Selskab for Psykiatri-
ske Sygeplejersker. 

Sprogbrugen skal være etisk kor-
rekt og anerkendende. Vi glæder 
vi os til at følge debatten, erfa-
ringsudvekslingen og synspunk-
terne. Forvent ikke svar fra besty-
relsen. Bestyrelsens synspunkter 
meldes ud på hjemmesiden. Ad-
ministrator fjerner opslag der har 
person henførbare oplysninger 
eller andet der ikke er relevant 
for sidens formål. Diskussioner 
der virker stødende eller ankla-
gende fjernes også.

Vi laver en lukket gruppe for 
medlemmer af det faglige sel-
skab. Her drøftes medlemmernes 
interne synspunkter og her mel-
des ud når der mangler deltagere 
i arbejdsgrupper m.m.

Derudover har Selskabet en Twit-
ter konto, denne anvendes ved 
større begivenheder.
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Mit navn er Linda Kristina Pohl. Jeg er 38 år og 
har, siden jeg færdiggjorde min uddannelse som 
sygeplejerske i 2013, været ansat på Psykiatrisk 
Afdeling i Haderslev. 

Afdelingen blev i 2015 en del af 
den nybyggede Psykiatriske Afde-
ling i Aabenraa. De sidste tre år 
har mit afsnit, med stor succes, 
været en del af projektet “Bælte-
frit afsnit”, hvilket jeg er så hel-
dig at have været en del af. 

Jeg har fra uddannelsens start 
vidst at det er psykiatrien jeg 
brænder for, da dette område 
altid har haft min store interesse 
og jeg har en bachelor i biologi 
med fokus på adfærd/zoologi 
med i bagagen.

Jeg blev færdig med Relations-
behandleruddannelsen i juni 
2017 og er lige nu i gang med 
Specialuddannelsen i Psykiatrisk 
Sygepleje, som jeg forventer at 
afslutte juni 2018.

Mine interesseområder inden for 
faget spænder vidt, og jeg har 
blandt andet fokus på kvalitets-

arbejdet som en af afsnittets kva-
litetsmedarbejdere. Derudover 
fungerer jeg som tovholder ved 
implementeringen af og arbejdet 
med Safewards, samt som facili-
tator ved etiske refleksionsgrup-
per og som facilitator ved bælte-
fikserings- og nærvedshændelses 
analyser.

Jeg håber at kunne bidrage til 
“Psykiatrisk Sygepleje” gennem 
min interesse i den nyeste forsk-
ning, både i forhold til hvad der 
sker nationalt og internationalt, 
og i forhold til hvordan vi i prak-
sis rent faktisk møder og arbejder 
med vores patienter i det psyki-
atriske felt. Mit ønske er, at jeg 
som redaktionsmedlem kan være 
medvirkende til at vi gennem bla-
det bliver endnu bedre til at dele 
vores viden og til at udvikle vores 
sygepleje og inspirere hinanden.

Nye medlemmer 
af redaktionen
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Jeg hedder Teis Amundsen og er 37 år gammel. 
Jeg har været uddannet sygeplejerske siden 
2009.

Efterfølgende har jeg i alle årene 
været ansat på afdeling R1 på 
Sct. Hans, dette er en lukket rets-
psykiatrisk afdeling. Endvidere 
færdiggjorde jeg i 2015 specialud-
dannelsen i psykiatrisk sygepleje. 
Efter dette kom jeg tilbage til R1 
og varetager i dag stillingen som 
assisterende afdelingssygeplejer-
ske.

Jeg har gennem min tid som 
sygeplejerske - og senere på spe-
cialuddannelsen - arbejdet meget 
med hvordan retspsykiatriske 
patienter kan opnå en menings-
fuld hverdag ud fra deres egne 
ønsker. Dette er fordi jeg igen-
nem min egen praksis har set 
hvor vigtig en meningsfuld hver-
dag er for patienterne og deres 
recovery-proces. 

Dette har bl.a. betydet, at jeg med 
patienter har haft forløb hvor vi 
har afklaret muligheden for be-
skæftigelse efter udskrivelse.

Jeg har også arbejdet med for-
løb med patienter der ønskede 
at uddanne sig. Dette kan være 
kompliceret som retslig patient 

og har bl.a. betydet, at det har 
været nødvendigt at en del af 
denne undervisning skulle foregå 
som e-learning.

Fornyligt har jeg endvidere stået 
for at få Skolen for Recovery til 
afdeling R på Sct. Hans og afhol-
de en kursusrække, således at 
muligheden for at komme til det-
te ikke skal begrænses af retslige 
foranstaltninger.

Derudover går en stor del af mit 
daglige arbejde med at støtte pa-
tienterne i en meningsfuld hver-
dag - også rent lavpraktisk i for-
hold til at skabe de rammer, der 
giver mulighed for både større og 
mindre aktiviteter i hverdagen 
og på vores afdeling. Det gør jeg 
bl.a. ved at planlægge dagen/ugen 
på afdelingen, samt forberede 
behandlingskonferencer og sikre 
patienternes deltagelse i disse.

Som redaktionsmedlem glæder 
jeg mig til at få nye indtryk fra 
resten af psykiatrien, samt være 
med til at udbrede kendskabet til 
det arbejde og forskning der bli-
ver lavet rundt omkring i landet.
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Kære psykiatriske 
sygeplejersker
 
I anledning af Fagligt Selskab for Psykiatriske 
Sygeplejerskers 100 års jubilæum er jeg blevet 
bedt om at sende en hilsen “til fremtiden”. Jeg har 
valgt at skrive en pamflet om vilkårene for psyki-
atriens ansatte og den afsmittende virkning vil-
kårene har for de borgere, der kommer i kontakt 
med systemet. Håbet er at sygeplejersker anno 
2117 kan se og har oplevet, at psykiatrien har ud-
viklet sig markant siden dette er skrevet.

I dag er det den 1. november - 
året går på held, det er en mørk 
og trist gråvejrsdag. Jeg er netop 
kommet hjem fra min daglige 
indkøbstur, hvor jeg trods gråvej-
ret blev opmuntret af de mange 
valgplakater der hænger i alle by-
ens lygtepæle. De giver et skær af 
optimisme fordi vi endnu engang 
skal fejre demokratiets festdag - 
vi skal den 21. i denne måned til 
stemmeurnerne for at vælge de 
kommunale-og regionale politike-
re, der i de kommende 4 år skal 
afstikke rammerne for borgenes 
hverdagsliv.

I år er det et helt særligt valg, for 
første gang i danmarkshistorien 
kan borgerne stemme på en ren 
psykiatriliste. Det kan de fordi en 
gruppe medarbejdere i psykiatri-
en i region Midtjylland har valgt 
at stille op til regionsrådet. Regi-
onsrådet har ansvaret for regio-
nens sundhedsvæsen herunder 
også psykiatrien.

Hvorfor er det nu nødvendigt kan 
man spørge sig? Der gives nok 

ikke et entydigt svar på dette, 
men en af grundene er at psyki-
atrien tidligere og nu er blevet 
stedmoderligt behandlet af “de 
gamle partier”.

Igennem mange år har ansatte, 
patienter og pårørende ønsket- og 
krævet at psykiatrien både øko-
nomisk og fagligt får de samme 
vilkår som det øvrige sundheds-
væsen.

Derfor kunne svarene være:

 − At de gør det fordi psykisk syg-
dom rammer ganske mange 
borgere i dette land. I følge 
Psykiatrifondens hjemmeside 
bemærkes der, at 20 procent af 
den danske befolkning i løbet 
af et år har problemer med 
psykisk sundhed. Det svarer til 
700-800.000 voksne danskere.

 − At de gør det fordi den ene gru-
opvækkende historie efter den 
anden dukker op i medierne, 
og selv om disse historier giver 
megen omtale sker det yderst 
sjælden at der bliver handlet 

Af Inger Lise Vad, tidligere chefsyge-
plejerske ved psykiatrien i Århus Amt
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på dem.
 − At de gør det fordi patienter 

udskrives før de er færdigbe-
handlede p.g. a. pladsmangel.

 − At de gør det fordi de som 
pleje-og behandlingspersonale 
ikke har den fornødne tid til at 
give patienterne et kvalificeret 
fagligt tilbud,

 − At de gør det fordi de ikke kan 
give de pårørende den støtte 
og vejledning, som de har be-
hov for.

 − At de gør det fordi samarbej-
det med kommunerne om de 
psykiatriske patienters udslus-
ning og rehabilitering efter 
amternes nedlæggelse i 2007 i 
mange tilfælde er ikke eksiste-
rende.

 − o.s.v. o.s.v.

Om psykiatriens kandidater lyk-
kes med at komme i Regionsrå-
det er endnu uvist. Kommer de 
det er det lige så uvist om de får 
den indflydelse som de ønsker og 
håber.

Uanset resultatet af valget, er det 
uomtvistelig at sygeplejersker og 
andet pleje-og behandlingsperso-
nale nu og i den nærmeste frem-
tid skal fungere i en virkelighed, 
der ikke er optimal, hverken for 
dem, eller for de patienter og 
pårørende de kommer i kontakt 
med.

Derfor er kampen ikke kun at få 
politisk indflydelse. Kampen for 

bedre vilkår for den psykiatriske 
pleje-og behandling skal samtidig 
foregå på det fagpolitiske plan i 
det daglige arbejde.

Sygeplejersker skal og må insiste-
re på at fagligheden og indflydel-
se på eget arbejde skal styrkes:

 − De må arbejde for- og kæmpe 
for at personalenormeringerne 
afspejler den faglige styrke. 
Kravet kunne være, at som 
minimum skal halvdelen af 
afdelingens personale være 
sygeplejersker, og det bør være 
indlysende at alle har en spe-
cialuddannelse i psykiatrisk 
sygepleje.

 − Sygeplejerskerne må kæmpe 
for, at der er et tilstrækkeligt 
antal ansatte til at varetage de 
komplekse opgaver i dag, og 
som givetvis ikke bliver min-
dre i fremtiden.

 − Sygeplejersker må kræve at 
der er tid til faglig refleksion 
og supervision.

 − Sygeplejersker må kæmpe for 
at der bliver afsat tid og gives 
mulighed for efter- og videre-
uddannelse

 − Sygeplejerskerne må satse på 
udvikling og forskning af den 
psykiatriske sygepleje. Det bør 
derfor være en fordring, at alle 
sygeplejersker deltager i et 
større eller mindre udviklings/
forskningsprojekt.

 − Sygeplejersker må påpege 
urimeligheder i forhold til re-

gistrering og dokumentation. 
Kontorarbejdet må aldrig prio-
riteres før patientarbejdet.

 − Og endelig må sygeplejersker 
deltage i den offentlige debat 
om psykiatriens vilkår.

De faglige fordringer der her er 
nævnt bør gå hånd i hånd med 
de fordringer som psykiatrilistens 
kandidater kæmper for indenfor 
det politiske system. Og ikke at 
forglemme skal kampen samar-
bejdes med de patient-og pårø-
rende organisationer der allerede 
i dag kæmper en heroisk kamp 
for bedre vilkår i psykiatrien.

Det er op til de kommende kom-
munal- og regionspolitikere at 
afstikke kursen for psykiatriens 
fremtid. Og det er sygeplejersker 
og andre faggrupper, der må 
kæmpe den daglige kamp for et 
værdigt fagligt miljø. Jeg ønsker 
lykke til med begge dele.

Så kære sygeplejerske anno 
2117
Tillykke med 200 års jubilæet for 
dannelse af den Faglige sammen-
slutning for psykiatriske sygeple-
jersker.

Jeg tror og håber på at du og dine 
kollegaer har opnået de resulta-
ter som dine kollegaer for 100 år 
siden kæmpede så hårdt for. 

De bedste ønsker for fremtiden 
for dig og dine kollegaer.
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Et håb for Psyki-
atrisk sygepleje 
år 2117: Fokus på 
det gode familieliv, 
også når den ene 
eller begge foræl-
dre er psykisk syge
 
Jeg har mange håb for udviklingen af psykiatrisk 
sygeplejen de næste 100 år. Det vil komme alt for 
vidt, at skulle beskrive alle de håb og ønsker, jeg 
har for psykiatrisk sygepleje år 2117.

Jeg vil derfor nøjes med at beskri-
ve et område, som jeg håber er 
en fuldstændig integreret del af 
psykiatrisk sygepleje i fremtiden. 
Jeg ønsker, at det holistiske men-
neskesyn styrkes, så det er det 
hele menneske, der er i centrum 
og som der tages vare på, når det 
rammes af psykisk sygdom. En 
opgave psykiatrien og psykiatri-
ske sygeplejersker helt naturligt 
har påtaget sig i 2117.

Mennesker har samme drømme 
og håb for livet uanset om de 
rammes af en psykisk sygdom 
eller ej. De fleste mennesker vil 
gerne have et ”normalt” liv, med 
uddannelse, arbejde, partner og 
børn.

Gennem de seneste 100 år er 
muligheden for dette styrket. 
Både den fantastiske udvikling 
af de medicinske præparater, 
der er sket de seneste 100 år, 
samt udviklingen af de kognitive 
metoder har styrket det enkelte 

menneske med en sindslidelse, 
specielt metoder til at styrke de 
socialkognitive dysfunktioner, 
har været vigtige for muligheden 
for at udfylde en god forældrerol-
le. Denne positive udvikling er 
sket ved at der har været et stort 
fokus på den specielle psykiatri-
ske sygepleje, der er iværksat.

Når et menneske med svær psy-
kisk sygdom udtrykker ønske om 
graviditet, eller fortæller, at de 
er gravide eller har børn, træder 
den specialuddannede psykiatri-
ske sygeplejerske til.

År 2117 er der et veletableret 
samarbejdende system på tværs 
af de naturlige organisatoriske 
systemer. Psykiatrien har påtaget 
sig en koordinerende opgave og 
har en besluttende myndighed, 
da det er den psykiske sygdom, 
der giver det tværfaglige samar-
bejde den største udfordring, når 
psykisk sygdom og forældrerolle 
skal varetages på samme tid.

Af Lisbeth Vad-Nielsen. psykiatrisk 
sygeplejerske, MKS, psykoterapeut, 
Opus- Klinik for Skizofreni, AUH 
 Risskov
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Man ved nu – gennem evidens-
baserede studier – at støtte til 
forældre med svær psykisk syg-
dom i deres forældrerolle, er en 
opgave, der først er tilendebragt, 
når barnet er voksen og klar til 
at tage vare på sig selv. Derfor 
er det en væsentlig opgave for 
den psykiatriske sygeplejerske, 
at få etableret et velfungerende 
fagligt team, der med hende som 
koordinator og beslutningstager, 
støtter op om familien. Det drejer 
sig bl.a om de instanser, der va-
retager pasning og undervisning 
af børnene (det, der i 2017 var 
daginstitutioner og skoler) og de 
fagfolk, der har mere specifik 
faglig viden om børns udvikling 
og trivsel (sundhedsplejersker, 
jordemødre og psykologer).

Den psykiatriske sygepleje tager 
udgangspunkt i den syge foræl-
dres aktuelle sygdomsproblema-
tik, det bliver derfor en opgave 
for sygeplejersken, at få tilstræk-
kelig undervisning til de andre 
faggrupper og instanser, der har 
med børnene at gøre i hverdagen 
bl. a om, hvordan sygdommens 
symptomer påvirker familiens 
normale dagligdag. Når den psy-
kiatriske sygeplejerske rådgiver 
og psykoedukerer, er det med 
udgangspunkt i det konkrete og 
praktiske, f. eks kan det være et 
stort problem for forældrene, 
selv kontinuerligt at skulle ori-

entere sig om de meddelelser 
skolen sender via elektroniske 
hjælperedskaber eller det kan 
være svært for forældrene, at 
skulle opfylde de sociale normer, 
der hersker f. eks i skolen, med 
deltagelse i møder eller at skulle 
invitere kammerater med hjem. 
Opgaver, som forældrene måske 
skal have ledsagelse eller prak-
tisk hjælp til. Sygeplejersken 
er opmærksom på at få styrket 
psykiatrifagligheden hos de fag-
grupper, der støtter familien i 
hverdagen.

Den psykiatriske sygeplejerske 
er en gennemgående person i 
familiens hverdag, hun kommer 
ofte i hjemmet og det er hende, 
der sammen med forældrene 
taler med børnene og andre fami-
liemedlemmer om forældrenes 
sygdom. Sygeplejersken er også 
opmærksom på den familiedyna-
mik, der er i familien og arbejder 
sammen med familien om dette. 
Hun er motiverende for, at også 
personen med den psykiske li-
delse kommer udenfor hjemmet 
til aktiviteter eller arbejde, så 
familiemedlemmerne har en lige-
stillet adfærd.

Den psykiatriske sygeplejerske til-
byder støttende grupper for foræl-
dre, der har psykiske sygdomme. 
Her lyttes til aktuelle problema-
tikker, gruppemedlemmerne spar-

rer med hinanden, der er fokus på 
problemløsning og udvikling af 
mestringsstrategier, som er anven-
delige i hverdagen. 

I perioder kan det være svært, at 
få familielivet til at fungere, selv 
med optimal støtte, derfor er der 
etableret boliger - bofællesska-
ber, hvor hele familien kan bo i 
kortere eller længere tid. Nogle 
flytter til en sådan bolig allerede 
medens de er gravide andre når 
der opstår problematikker, hvor 
der skal mere støtte til, end der 
kan etableres i familiens eget 
hjem. Kendetegnet ved disse boli-
ger er, at der er fagligt personale, 
der kan støtte både forældrene 
gennem sygdommen og støtte 
børnene til et liv uden for stort 
ansvar og bekymringer.

For at kunne varetage denne 
specielle opgave i psykiatrisk 
sygepleje, er sygeplejersken spe-
cialuddannet i psykiatri og psyki-
atrisk sygepleje, hun arbejder ud 
fra psykodynamiske og kognitive 
referencerammer, endvidere er 
hendes psykiatriske sygepleje 
uddannelse suppleret med vide-
reuddannede faglige kundskaber 
i børns udvikling og trivsel lige-
som hun har kendskab til organi-
sering og ledelse.

De bedste hilsner til psykiatriske 
sygeplejersker år 2117.
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Håb og ønsker for 
udviklingen af den 
psykiatriske syge-
pleje
 
Mine håb og ønsker for fremtidens psykiatriske 
sygepleje vil umiddelbart være følgende:

Jeg har i mange år arbejdet i psy-
kiatrien og mit fokus har for en 
stor del altid været sygeplejen. 
Det har handlet om mere end 
bare at gå på arbejde. Det har i 
høj grad også handlet om noget 
kulturelt. Jeg mener, at det hand-
ler om identitet og værdier, noget 
der binder os sygeplejersker sam-
men og noget som vi udfordrer 
hinanden med. Det er en levende 
proces, forhold i konstant be-
vægelse og alt det, der opstår i 
møder og samarbejde med hin-
anden. Jeg håber, at fremtidens 
samarbejde blandt sygeplejersker 
fortsat vil være udfordrende og 
udviklende.

 − At der kommer balance mel-
lem det sundhedsfaglige 
værdigrundlag og den teknisk- 
økonomiske del med megen 
rapportering, kontrol og bu-
reaukrati. En bedre balance 
mellem styring og budgetter 
med detailkontrol og så en 
tydelig faglig- og værdibaseret 
ledelse. Mindre af tal, grafer og 
output, mere af ord, følelser, 
hensigter og helhedstænkning, 
hvor tillid, frihed, fleksibilitet 
og faglighed anvendes hyppi-
gere.

 − At der snarest bliver en ligelig 
fordeling af ressourcer mellem 
somatikken og psykiatrien. Det 
vil blandt andet gøre det mu-

ligt, at ansætte et tilstrækkeligt 
stort antal ansatte, der kan 
medvirke til en udbygning af 
den faglige kvalitet, at minime-
re konflikter, trusler, verbale 
og fysiske overfald. At sikre 
og øge trygheden for både 
patienter og ansatte på man-
ge af psykiatriens afsnit. Al 
erfaring viser, at en venlig og 
hensynsfuld atmosfære, med 
god trivsel og konstruktive 
aktivitetstilbud for patienterne 
og hvor de ansatte har tid, er 
et vigtigt grundlag for tryghed 
og sikkerhed. 

Hvis de ansatte pålægges opga-
ver, hvor der ikke er tilstrække-
lige ressourcer, kan det tjene til 
at forhærde miljøet og dermed er 
kimen lagt til øget uro, utryghed 
og besvær med en konstruktiv 
udvikling for patienterne og et 
ordentlig arbejdsmiljø for de an-
satte.

 − At begrebet produktion ikke 
anvendes, hører produktion 
ikke hjemme i industrien og 
genspejler resultater eller mål 
ikke det samme? Jeg mener, at 
ord, ja sprog skaber virkelig-
hed og gør noget ved de sund-
hedsfagliges bevidsthed. Jeg 
synes ikke, at det er et retvi-
sende billede, at der efterspør-
ges hvor mange patienter, man 
kan producere behandling og 

Af Margit Asser, forhenværende (pen-
sioneret) Vicecenterchef, Psykiatrisk 
Center Sct. Hans
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pleje på i døgnet. Ud fra et 
andet behov kunne vi også få 
at vide, hvilken behandling og 
pleje der hjalp eller hvilken ef-
fekt behandling og pleje giver.

 − At sygeplejen er en profession 
med egen vidensgrundlag og 
derfor er sygeplejersker an-
svarlige for egen praksis. Jeg 
håber, at sygeplejersker vil 
arbejde mere med at tænke og 
handle ud fra en professionsi-
dentitet, hvor der både er prak-
sis- og en akademiseringsdis-
kurs. Det betyder, at der også 
er en kritisk diskurs, som det 
er nødvendigt at have indenfor 
en profession. Samtidig bør 
sygeplejersker bruge sig selv 
med en disciplineret intellek-
tuel tilgang kombineret med et 
terapeutisk brug af sig selv.

 − At mange afdelingssygeple-
jersker lever i et krydspres 
mellem fagets kundskabs- og 
værdigrundlag, de mangear-
tede opgaver og måden det er 
muligt at styre på indenfor en 
økonomisk ramme. Mængden 
og omfanget af opgaver de skal 
håndtere, er i mindre grad 
under deres kontrol på grund 
af de mange krav og de har i 
mange situationer heller ikke 
magten til at definere kvalite-
ten på grund af deres vilkår. 
En af konsekvenserne er, at 

de ledende sygeplejersker må 
sprede ressourcerne på stadig 
flere patienter med et omfat-
tende behov.

Derfor håber jeg, at man i de en-
kelte afsnit/afdelinger ved hvad 
opgaven er, hvilke handlinger, 
hvilke teorier og metoder der 
skal bruges og hvilke resultater 
der skal opnås. Hvilke kompeten-
cer, hvilke faggrupper og hvor 
mange der skal være ansat. Hvad 
er der brug for af forskningsresul-
tater i den kliniske sygepleje til 
den videre udvikling. 

Hvis konklusionerne på ovenstå-
ende bliver realiseret, kunne det 
være med til at give bedre vilkår 
for alle ansatte i afsnittet, tiltræk-
ke nye ansatte og øge renommeet 
ud af til. 

 − At dokumentation af sygeple-
jen alle steder i psykiatrien 
sikrer en systematisk og et 
relevant indhold, så data kan 
genkendes, genbruges blandt 
andet til forskning i den klini-
ske sygepleje. At der fokuseres 
på den kliniske vurdering ved 
modtagelse af patienten og på 
udarbejdelse af plejeplaner, 
så den sygeplejefaglige be-
slutningsproces er tydelig. At 
der udarbejdes epikriser ved 
overflytninger mellem afdelin-
ger og ved udskrivelser. At der 

systematisk anvendes kliniske 
retningslinjer og evidensbase-
ret viden.

 − At der er mulighed for konti-
nuerlig efter- og videreuddan-
nelse, kortere kurser og daglig 
læring i den kliniske hverdag. 
Jeg håber, at der generelt sat-
ses mere på det sygeplejefagli-
ge område både med metode- 
og kompetenceudvikling.

 − At alle psykiatriske sygeple-
jersker over tid har Specialud-
dannelsen, som giver et vigtigt 
fundament både i bredden og 
dybden.

 − At ledere på alle niveauer har 
en relevant ledelsesbaggrund 
med mulighed for løbende su-
pervision.

 − At de kliniske vejledere er 
kompetente og kan omsætte 
teori til praksis og praksis til 
teori og at planlægningen sik-
rer at vejlederen har meget 
kontakt med den/ de studeren-
de.

 − At sygeplejefaglige ledere ser 
det som en nødvendighed, at 
mere forskning er fundamen-
talt for udvikling af sygepleje-
faget. At der afsættes midler til 
forskning. 
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 − At forskning prioriteres med 
forskellige tilbud og at syge-
plejerskerne er opdateret på 
nyeste viden.

 − At der er en plan for præ- og 
postgraduat uddannelse og der 
opbygges en stillingsstruktur 
og karriereveje med henblik 
på en kvalificeret forsknings-
indsats.

 − At der er tid til initiativer hvor 
forskningsresultater vurderes 
og eventuel implementeres.

 − At et grundlæggende paradoks 
bliver afklaret, idet der mange 
steder er en holdning til at 
sygeplejersker skal være facili-
tatorer, hvor målet er at sætte 
patienten i centrum og bidrage 
til dennes selvudvikling og 
risikoforvaltning. En udvikling 

i retning af at øge inddragelse 
af patienterne som ekspert i 
eget liv, at sikre deres recovery, 
hvilket jo er en god ting. Jeg 
mener ikke, at de professionel-
les ansvar mindskes i takt med 
at patienternes ansvarsområde 
udvides, snarere tværtimod.

Det giver et grundlæggende 
paradoks - hvordan skal sygeple-
jersker agere som professionelle, 
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når den person, sygeplejersken er 
ansat til at pleje og behandle, at 
hjælpe, støtte, vejlede, uddanne, 
kontrollere m.v. - pr. definition 
selv skal anskues som chef. Hvil-
ken rolle efterlades der til den 
professionelle, når denne ikke 
må indtræde i en synlig eksper-
trolle? Samtidig er den professi-
onelle under pres for at levere et 
arbejde, der tåler en detaljeret 
monitorering. Der er krav om evi-

densbasering og standardisering, 
kontra de komplekse problemstil-
linger patienterne kommer med. 
Hvad betyder det spændingsfelt 
af modstridende krav og forvent-
ninger for de professionelle og 
også for patienterne. Jeg håber at 
det dilemma vil blive afdækket.

 − Sluttelig mener jeg, at psykia-
trien er og bliver et udfordren-
de speciale og det er jo sådan, 

at når vi arbejder i psykiatrien, 
så skal man kunne stå på to 
ben, have hjerte og hoved 
med og tilmed kunne rode i 
sin egen baghave, hvis man vil 
være en kompetent medarbej-
der.

Så held og lykke med sygeplejen 
i de næste 100 år.
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Fra dårekisten 
til patienten som 
partner
- refleksioner over den 
psykiatriske sygeplejes 
skabelse og udvikling

I anledning af Fagligt Selskab for Psykiatriske 
Sygeplejerskes 100 års jubilæum blev der d. 28. 
og 29. september afholdt en konference på Hotel 
Koldingfjord. De to dages oplæg, diskussioner og 
drøftelser gav et historisk overblik og anledning 
til refleksion over egen praksis og perspektiver på 
psykiatrisk sygepleje gennem tiden.

Behovet for uddannede sygeple-
jersker i psykiatrien opstår i slut-
ningen af det 19. århundrede. De 
skal observere og pleje patienter-
ne ud fra en medicinsk og fysiolo-
gisk forståelse af psykisk sygdom, 
og deres virke har i højere grad 
været præget af moralske værdier 
som pligtfølelse, renhed og disci-
plin end faglig viden og identitet. 
Sygeplejersken fungerer primært 
som lægens assistent. Som mod-
stykke til den medicinske model 
opstår der efter anden verdens-
krig en alternativ tænkning ba-
seret på psykoanalytisk teori og 
interpersonelle relationer. Den 
terapeutiske relation mellem 
sygeplejerske og patient bliver 
interessant. Sygeplejersken skal 
fungere som patientens rådgiver 
og derved modne og udvikle pa-
tientens personlighed. Det skaber 
grundlaget for en professionel, 
selvstændig og teoretisk under-
bygget praksis, hvorved sygepleje 
adskilles fra medicin, og en ny 

faglig selvforståelse spirer frem. 
Sygeplejersken kan bruge sig selv 
terapeutisk ved bevidst at bruge 
sin personlighed til at skabe en 
relation og tilrettelægge sygeple-
jen. Gennem denne relation kan 
sygeplejersken støtte patienten 
i at mestre sygdom og finde me-
ning i lidelse. Denne personcen-
trerede tilgang er omdrejnings-
punktet i de mange efterfølgende 
sygeplejefaglige teorier. Patienten 
opfattes efterhånden som en in-
tegreret helhed, hvor sygeplejer-
sken skal fungere som patientens 
advokat og målet med sygepleje 
er at hjælpe patienten til at opnå 
større indsigt i sin livssituation 
og derved øge selvagtelsen og 
råderummet. 

Der kommer altså større og stør-
re fokus på patientinddragelse og 
et ønske om at sætte patienten 
i centrum, hvilket også var et 
gennemgående tema på jubilæ-
umskonferencen. Det viste sig 

Af Anette Meier Seidelin, specialsyge-
plejerske, Afsnit 61/63 – Psykiatrisk 
afdeling Aabenraa
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bl.a. ved oplæg af EN AF OS-am-
bassadør Mette Hartmann, som 
fortalte om, hvordan det kunne 
være at være patient i vores sy-
stem og hvilke tanker og ønsker, 
hun havde til patientinddragelse, 
som ifølge hende er at bruge 
patientens viden og erfaringer 
meningsfuldt for derved at højne 
kvaliteten for begge parter i part-
nerskabet. Desuden fortalte Ph.d. 
Helle Schnoor om et projekt som 
arbejdede med brugerinddragel-
se ved at etablere en cykelklub, 
hvor ansatte og brugere cyklede 
sammen og derved opnåede fæl-
lesskab og ligeværd. 

Udviklingen gennem de sidste 
godt og vel 100 år har derfor 
som ovenstående viser, gradvist 
udviklet sig fra udelukkende at 
have en biomedicinsk forståelse 
til også at inkludere en mere hu-
manistisk og eksistentiel tilgang. 
Tendensen har i stigende grad 
været at anskue patienten ud fra 
et holistisk perspektiv frem for 
et fragmenteret billede, hvor psy-
kisk sygdom ses isoleret fra det 
enkelte menneskes livssituation. 
Sygeplejen i dag udspiller sig dog 
stadig i spændvidden mellem en 
personorienteret humanisme og 
en medicinsk empirisme, og min 
påstand er, at vi som fagprofessi-
onelle fortsat har et stort stykke 
arbejde foran os, før at vi kan 
tillade os at konkludere, at vi ar-

bejder sammen med patienten i 
et ligeværdigt partnerskab.

I 2007 blev den første patient- 
og pårørendepolitik vedtaget 
i Region Syddanmark. Den er 
forfinet og udviklet i 2015 og 
heraf fremgår det, at samarbejdet 
med patienten skal være en lige 
så naturlig og obligatorisk del af 
opgaveløsningen som de mange 
faglige krav og retningslinjer, der 
skal opfyldes og efterleves. Det er 
tankevækkende, at man aktuelt 
finder et behov for at formulere 
en specifik politik om patientind-
dragelse med visioner og værdier 
som individualitet, empati, åben-
hed og respekt, da det tilbage i 
60’erne og 70’erne ikke var ita-
lesat, men ”bare var noget man 
gjorde”. Det kom til udtryk i ind-
lægget om terapeutisk samfund 
ved tidligere oversygeplejerske 
Lene Bloch. Terapeutisk sam-
fund bygger på et menneskesyn, 
hvor patienten ses som et aktivt 
handlende individ og som en lige-
værdig medborger. Behandlingen 
var funderet på demokratisering, 
kollektivisme og tolerancetilla-
delse og havde idealer som tillid, 
respekt og åbenhed, hvilket 
ikke er radikalt anderledes end 
tænkningen bag Safewards og de 
miljøterapeutiske principper, jeg 
kan genkende fra egen praksis i 
dag. Derfor kan det undre mig, at 
vi i psykiatrien ikke er nået læn-

gere end til fortsat at tale om pa-
tienten i centrum i stedet for at 
placere denne for bordenden som 
reel ekspert i eget liv og sygdom.

Med ordene fra Mentalt Sund-
hedscenter, som havde en poster 
med på konferencen, skulle 
psykiatrisk sygepleje gerne i 
fremtiden beskæftige sig med 
samskabelse i et ægte gensidigt 
samarbejde i stedet for at basere 
sig på patientinddragelse ud fra 
en traditionel forståelse, som jeg 
vil vove at påstå fortsat tager sit 
udgangspunkt i en ekspertdomi-
neret kultur, da vi som fagprofes-
sionelle fortsat i vid udstrækning 
giver information og er den ak-
tive yder af pleje og behandling, 
mens patienten passivt modtager 
vores information og ydelser. Der 
er altså, i min optik, plads til for-
bedring, hvis der ikke skal opstå 
diskrepans mellem det vi siger, 
og det vi gør. 

Referencer
Buus N 2009. Sygeplejersker i 
psykiatrien. I: Buus N (red.), Psyki-
atrisk sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, 
København K.

Psykiatrien i Region Syddanmark 
2015, http://www.psykiatrienisyd-
danmark.dk/wm265927
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Hvordan kan 
forskning blive 
en mere naturlig 
del af psykiatrisk 
sygeplejes 
fagfællesskab?

1 Niels Buus er professor i psykiatrisk sygepleje ved Fakultetet for Sygepleje- og jorde-
moderkundskab, Sidney Universitet. Han er også adjungeret professor ved Institut for 
Regional sundhedsforskning, Syddansk Universitet med særlig tilknytning til Psykiatrien i 
Region Sjælland.

2 Link: https://dreambroker.com/channel/oay2cifh/ajhngo7t

 
På psykiatriske sygeplejerskers 100 års jubi-
læumskonferencen var der fokus på dialog om 
fremtidens sygepleje. Inden konferencen havde 
deltagerne mulighed for at forberede sig på en 
live debat med Niels Buus1 ved at streame video-
forelæsning ”Den psykiatriske sygeplejerskes 
 historie”2. 

Med udgangspunkt i hvordan sy-
geplejersker fik deres plads i psy-
kiatrien fremhæver Niels Buus 
at det er vigtigt at psykiatriske 
sygeplejersker etablerer sig som 
en faggruppe med større auto-
nomi end det har været tilfældet 
tidligere. Buus argumenterer for 
at der er behov for udvikling af 
psykiatrisk sygeplejepraksis som 
en videnskabelig disciplin. Det er 
hans bekymring, hvordan forsk-
ning og videnskabeligt arbejde, 
kan blive en mere velintegreret 
del af psykiatrisk sygeplejeprak-
sis, fordi fagfeltet som helhed 
ikke har særlig solide organisa-
tioner, strukturer og traditioner 
for videnskabeligt arbejde. Netop 
denne udfordring ønskede han 

at debattere med konferencedel-
tagerne og stillede spørgsmålet: 
Hvordan kan vi integrere forskning 
og skabe infrastrukturer, som gør, at 
forskning bliver en mere naturlig del 
af vores fagfællesskab?

I denne artikel formidler jeg 
hvordan spørgsmålet blev disku-
teret og hvilke forslag der kom 
frem på konferencen og blandt 
udvalgte konferencedeltagere.

Det kræver ledelsesmæssig 
opbakning at integrere 
forskning i psykiatrisk 
sygeplejepraksis
Én af de udfordringer som blev 
debatteret var psykiatriske syge-
plejerskers adgang til forskerud-

Af Lisbeth Hybholt, cand.cur., ph.d., 
post doc., Kompetencecenter for re-
lationer og deeskalering, Psykiatrien 
Region Sjælland 

P
sykiatrisk S

yg
ep

leje d
ecem

b
er  2

0
1

7

24

https://dreambroker.com/channel/oay2cifh/ajhngo7t
https://dreambroker.com/channel/oay2cifh/ajhngo7t
https://dreambroker.com/channel/oay2cifh/ajhngo7t


dannelse og karriere inden for 
forskning. En anden udfordring 
der blev peget på var ledelsens 
opbakning. I debatten blev det 
mange gange påpeget at det 
kræver opbakning fra ledelsen, 
både i forhold til vilje og økono-
mi. Som Niels Buus fremhæver 
kræver en ændring nogle stærke 
chefsygeplejersker, der vil kæm-
pe for forskningen. 

Efter konferencen uddybede chef-
sygeplejerske Margit Asser, på 
skrift, sine overvejelser om hvor-
dan hun mener forskning kan in-
tegreres i praksis og hvordan der 
kan skabes infrastrukturer, som 
gør, at forskning bliver en mere 
naturlig del af fagfællesskabet. 
Margit Asser har skrevet følgende 
fra et meget erfarent ledelsesper-
spektiv: 

 
I udviklingen af sygeplejen mener 
Margit Asser, at der er brug for: 

 − at sygeplejersker tænker 
og handler i en profes-
sionsidentitet, hvor der 
både er en praksis- og en 
akademiseringsdiskurs. Det 
betyder, at der også er en 
kritisk diskurs, som det er 
nødvendig at have indenfor 
en profession. Samtidig bør 
sygeplejersker bruge sig 
selv med en disciplineret 
intellektuel tilgang kom-
bineret med et terapeutisk 
brug af sig selv. 

 − at man i de enkelte afsnit/
afdelinger ved hvad opga-
ven er, hvilke handlinger, 
hvilke teorier og metoder 
der skal bruges og hvilke 
resultater der skal opnås. 
Hvilke faggrupper og hvor 
mange der skal være ansat. 
Hvad er der brug for af 
forskningsresultater i den 
kliniske sygepleje.

 − at sikre en ensartet og vel-
dokumenteret sygepleje, 
hvor der er behov for 

evidensbaseret viden som 
baggrund for planlagt syge-
pleje.

 − at tage stilling til hvordan 
forskning i sygeplejen skal 
tilrettelægges i afdelingen/
hospitalet.

Yderligere påpeger Margit Asser at 
det kræver, at der systematisk arbej-
des med følgende initiativer:

 − at sygeplejersker hele tiden 
er opdateret på nyeste vi-
den og at nogle sygeplejer-
sker er med til at udvikle 
ny viden gennem egen 
forskning.

 − at der er tilbud om vejled-
ning, hvor der gives ind-
føring i centrale begreber 
og metoder i klinisk forsk-
ning, som er grundlæggen-
de for forståelse og kritisk 
læsning og anvendelse af 
videnskabelige artikler. 

 − at der etableres litteratur-
klubber i afdelingen/ho-
spitalet med henblik på at 
udvikle sygeplejen metode-
mæssig og sygeplejerskers 
kliniske kompetencer.

 − at der er planer for præ- og 
postgraduatlæring, uddan-
nelse og kompetenceudvik-
ling.

 − at der opbygges stillings-
strukturer og karriereveje 
med henblik på en kvalifi-
ceret forskningsindsats.

 − at der etableres en forsk-
ningskultur med national 
og internationalt samarbej-
de på sygeplejeområdet.

 − at der afholdes interne 
sygeplejefaglige seminarer 
hvor afsluttede og igangvæ-
rende forsknings- og ud-
viklingsprojekter præsen-
teres - eventuelt også med 
nationale og internationale 
gæsteforelæsere.

 − at sygeplejersker deltager i 
internationale konferencer. 

 − at synliggøre afdelingens 
forskning udadtil.

 − at afsætte midler til forsk-
ning i sygeplejen.

 − at der er tid til initiativer 
hvor forskningsresultater 
vurderes og eventuel im-
plementeres.

 − at sygeplejefaglige ledere 
ser det som en nødvendig-
hed, at mere forskning er 
fundamentalt for udvikling 
af sygeplejefaget, hvor der 
blandt andet planlægges 
hvor mange forskere der 
bør uddannes og være an-
sat i afdelingen/hospitalet/
regionen og kommunen.

 
Overvejelser udarbejdet af Margit 
Asser 

Debatten på konferencen tegne-
de et billede af at deltagerne har 
et ønske om at prioritere forsk-
ning. Der er forskellige forslag til 
hvilke strategier, der kan styrke 
infrastrukturer, som understøtter 
at forskning kan blive en mere 
naturlig del af fagfællesskabet. 

Specialuddannede 
psykiatriske sygeplejersker 
er vigtige når forskning skal 
understøttes 
I debatten blev specialuddan-
nelsen i psykiatrisk sygepleje 
trukket frem mange gange som 
en vigtig indsats i forhold til at 
integrere forskning i praksis. Det 
blev påpeget at det øgede antal af 
sygeplejersker der gennemfører 
specialuddannelsen i psykiatrisk 
sygepleje har positiv betydning 
for muligheden for at integrere 
forskning i klinisk praksis. Det 
blev også flere gange nævnt at 
det er svært at få rammer til at 
anvende det man har lært på spe-
cialuddannelsen, når man vender 
tilbage til sin afdeling. 

Bettina Grønbech (Forskningssy-
geplejerske, Center for psykose-
forskning i Aalborg), der selv er 
specialuddannet psykiatrisk syge-
plejerske uddyber dette: 
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”Jeg har tit tænkt at man faktisk ikke 
bruger ressourcerne, når de er der. 
For eksempel når sygeplejerskerne har 
været på specialuddannelsen, så bru-
ger man ikke de ressourcer de kommer 
tilbage med rent forskningsmæssigt. 
De kunne sagtens være med til at løfte 
eller udforme forskningsprojekter, der 
i den grad har rod i klinikken. De ken-
der jo de ømme punkter i klinikken” 
(Interview med Bettina Grønbech). 

Bettina Grønbech mener også, 
at det er vigtigt at ledelsen pri-
oriterer at der gives tid til at de 
specialuddannede sygeplejersker 
kan deltage i forskning. 

Karina Dombrowsky (BUC, Re-
gions Hovedstadens Psykiatri) 
er specialuddannet psykiatrisk 
sygeplejerske. Karina fortæller 
at både hun selv og hendes le-
der har en intention om at hun 
skal anvende det hun har lært 
på specialuddannelsen. Hun skal 
være en kvalitetsbærer i sit afsnit 
og blandt andet formidle viden 
om evidensbaseret sygepleje. 
Men hun peger også på at det er 
vanskeligt at skabe plads til ar-
bejde med forskningsviden i den 
daglige sygeplejepraksis, når hun 
f.eks. har weekendvagter og fun-
gerer som fast vagt. Hun har en 
oplevelse af at hverdagen går op i 
drift og vagter. 

På konferencen blev de specialud-
dannede psykiatriske sygeplejer-
sker set som en vigtig ressource i 
forhold til at integrere forskning 
og praksis. Der er behov for tid 
til at arbejde med teoretiske per-
spektiver og nye forskningsresul-
tater i praksis, så de får mulighed 

3 https://dreambroker.com/channel/lh4zx7s9/h1lpa1fj
4 http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Deltagere-forskningsprojekt.aspx

for at anvende det de lærer på 
uddannelsen i praksis. 

Praksisnær forskning kan 
være en vej frem
Karina Dombrowsky fortæller, at 
forskning ikke er en del af hen-
des hverdag som sygeplejerske, 
hvilket hun synes er ret tragisk. 
Da hun var studerende på spe-
cialuddannelsen læste hun forsk-
ningsbaserede artikler og blev 
opmærksom på sygeplejeteoreti-
kere. Det var områder hun ikke 
har beskæftiget sig med siden 
hun var sygeplejestuderende for 
20 år siden. Hun siger: 

”Forskning er en verden der ikke har 
så meget med praksis at gøre. Det 
kan være den nogle gange siver ned 
til praksis f.eks. Safewards. Det er jo 
forskningsbaseret sygepleje. Så nogle 
gange siver der noget ned, men i 
hverdagen er det ikke meget. Det er 
ikke sådan at mine kollegaer har læst 
en artikel, eller læser sygeplejersken, 
mange er slet ikke medlem af DSR så 
de får ikke bladet. Det er ikke en del af 
sygeplejepraksis på gulvet” (Interview 
med Karina Dombrowsky). 

Også Niels Buus efterlyste for-
melle strukturer, der understøt-
ter fora, hvor forskning, udvik-
ling og klinisk sygeplejepraksis 
kan drøftes, hvilket kunne være 
en måde at skabe en kobling 
mellem forskning og praksis på. 
Camilla Rossen (cand.cur., ph.d.) 
holdt et oplæg på konferencen 
om udredningspakker i psyki-
atrien. I dette videointerview3 
peger hun blandt andet på at det 
er væsentligt at udvikle forsk-
ningsprojekter, der kommer fra 

klinikken, hvis vi ønsker at inte-
grere forskning og praksis. Sam-
men med Lene Lauge Berring 
præsenterede jeg en poster om 
forskningsprojektet ”Psykosocial 
rehabilitering af efterladte efter 
selvmord over 64 år”4 på konfe-
rencen. I projektet samarbejder 
en gruppe af efterladte efter 
selvmord over 64 år, pårørende, 
professionelle og forskere med 
det formål at være med til at sik-
re, at efterladte efter selvmord 
over 64 år får en passende støt-
te. Projektet er et eksempel på 
forskning, der udforsker praksis 
samtidig med at der udvikles bæ-
redygtige forandringer i praksis. 

Opsamling
Uddannelse af specialuddanne-
de psykiatriske sygeplejersker 
blev nævnt som en særlig vigtig 
indsats i forhold til at integrere 
forskning i psykiatriske sygeple-
jerskers fagfællesskab. Det blev 
også tydeligt at det ikke er nok 
at uddanne sygeplejerskerne. Der 
skal også skabes muligheder for 
at anvende det lærte i praksis. 
Det kræver ledelsesopbakning på 
alle niveauer. 

Jeg synes det er oplagt at gøre 
forskning til en mere naturlig 
del af psykiatrisk sygeplejes 
fagfællesskab gennem en prio-
ritering af midler til praksisnær 
forskning, som f.eks. handlings-
orienteret aktionsforskning, hvor 
brugere, specialuddannede syge-
plejersker og forskere indgår i et 
forskningssamarbejde, der tager 
udgangspunkt i og arbejder med 
de problematikker, der opleves 
relevante i praksis.
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Når etikken 
bliver synlig 
 
Denne tekst er skrevet på baggrund af et oplæg 
fra Jakob Birkler, klinisk etiker og ph.d. Teksten 
skal derfor læses som en opsummering med ud-
sagn fra Jacob Birkler, sådan som jeg så og hørte 
hans oplæg ” Etik i psykiatrien gennem 100 år” til 
Fagligt selskabs 100 års jubilæumskonferencen 
28. september 2017.  Af  Marianne Johansen, specialuddan-

net psykiatrisk sygeplejerske, Ambu-
lant Psykose Enhed, afdeling P, Århus 
Universitetshospital, Risskov
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Birkler startede sit oplæg med, i 
et etisk historiske perspektiv, at 
tale om de to strømninger, der 
traditionelt har været i psykia-
trien. Det ene perspektiv sætter 
patientens opvækst som årsag til 
psykisk sygdom – det andet, at 
man er blevet udsat for en fysisk 
kemisk påvirkning, man er ikke 
selv skyld i, og at det kræver en 
genetablering af den kemiske 
ubalance der er i hjernen. 

Etisk set ser Birkler begge strøm-
ninger som meget relevante i 
den etiske historiske forståelse af 
psykiatrien.  

Samtidig pointerer Birkler, at det 
er vigtigt at gøre sig bevidst om 
hvilket menneskesyn patienten 
ses med - det humanistiske eller 
det naturalistiske? 

Hvordan kan vi så arbejde 
med etik?
Ifølge Birkler skal vi finde pa-
tientens blik, for ad den vej, at 
blive klogere på, hvordan vi bedst 
hjælper.

Vi kan gøre dette ved at stille 
spørgsmålene – ”Hvor kommer 
jeg/vi fra? Og hvad vil jeg have 
blik for? ”

Det første handler om det hi-
storiske grundlag vi arbejder ud 
fra, og det andet om det værdi-
mæssige afsæt vi har med os rent 
fagligt. 

Birkler udtrykker, at etik handler 
om etik, og etik handler om at 
se sig rigtig godt for. Den værste 
etiske forseelse, som han ser, 
vi kan gøre, er at forcere os ift. 
patienten, uden at se hvad der 
egentlig var vigtigt for personen 
bag diagnosen. Så ifølge Birkler 
er det værste, vi kan sige til en 
patient: ”Jeg ved godt hvordan du 
har det”. I stedet bør vi udtrykke: 
”jeg ved ikke, hvordan det ser ud 
for dig, men jeg ønsker at vide 
det for at kunne hjælpe dig vide-
re”. 

Hvordan vi udtrykker os ift. pa-
tienten, og hvad vi spørger om er 
afgørende for vores efterfølgende 
valg af handlinger. 

Birkler siger: Tales etik, tales 
menneskesyn. Det handler om 
vores syn. Hvad er det, vi ser? 
Hvad er vi opmærksomme på? Vi 
taler ud fra den baggrund, vi har, 
og her skal vi turde erkende, at 
vi engang imellem forcerer os, i 
vores patientkontakt. 

Den psykiatriske praksis er i dag 
domineret af udtryk som ”pa-
tienten er i centrum”, og nogle 
steder præciseres med ”patienten 
først” – et meget konkret udtrykt 
humanistisk menneskesyn, som 
sætter mennesket i centrum.

Historisk er det vigtigt at være 
bevidst om, at for 50 år siden var 
der ingen der sagde ”patienten 
i centrum”. I dag vil man sige 
”Hvad skulle vi ellers”? Vi som 
sygeplejersker skal, ifølge Birkler, 
være bevidste om ironien i det, 
vi siger, når vi siger ”patienten i 
centrum”, for vi kommer mange 
gange til at gøre noget andet, for-
di de gode intentioner udfordres 
af hverdagens virkelighed. 

Her til siger Birkler i sit oplæg, at 
vi sygeplejersker kan sætte pa-

tienten i centrum ved at spørge 
patienten: ”Hvad ser du? Hvad 
mener du? Hvad synes du, der 
hvor du er? ” Hans refleksion er 
at vi med disse spørgsmål bliver 
måske bedre i stand til at hjælpe.

Hvordan kan vi gøre etikken 
synlig i praksis?
Et vindue er, for Birkler, et bille-
de på etikkens synlighed. Hvor 
opmærksomme er sygeplejersker 
på etikken i hverdagen? Tænker 
vi over det? 

Vi ønsker alle, at vise og udtryk-
ke respekt, ansvarlig, tillid, ærlig-
hed, værdi og stor faglighed over 
for patienten. Samtidig er der 
etikken, som vi udfordres af, når 
vi bliver i tvivl, om vi har gjort 
det godt. Dette illustrerer Birkler 
med et billede af et vindue og 
han præciserer, at det først er, 
når vinduet er blevet beskidt, vi 
ser det – på samme måde, siger 
Birkler, at det er med etikken, vi 
ser den ikke, før vi bliver udfor-
dret af den. Det at arbejde etisk 
korrekt er vanskeligt, når patien-
ten udfordrer os og vi tænker: 
”Det er ikke godt for dig”. Så kan 
vi blive i tvivl om, hvad der er 
fagligt rigtigt og vi kan komme i 
tvivl om vi kan være både faglige 
og respektfulde når etikken har 
udfordrer os. 
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Hvad bør vi så gøre? Når vi som 
sygeplejersker gerne vil det gode, 
men ikke kan gøre det gode, hvad 
bør vi så gøre? Det er der, siger 
Birkler, at etikken bliver synlig og 
relevant at arbejde med ved at stil-
le de oprindelige spørgsmål. Hvor 
kommer jeg fra? Hvad har jeg blik 
for? Hvad bør jeg gøre?

Kan dilemmaet løses? Ifølge Birk-
ler kan etiske dilemmaer ikke 
løses. Problemer kan løses, men 
etiske dilemmaer skal man hånd-
tere. 

Vi skal som sygeplejersker blive 
bedre til at navigere i feltet, til at 
håndtere dilemmaer og erkende, 
at løse dem, det kan vi ikke. Der 
er situationer, hvor ligegyldigt 
hvad vi gør, så vil det ikke virke. 
Ifølge Birkler er en vigtig poin-
te, at etiske dilemmaer er ikke 
noget man kan lave faste lister 
over. Ingen har patent på et etisk 
dilemma. Det der opleves som 
dilemma for den ene, er det ikke 
nødvendigvis for den anden. En 
ser konflikten, det vanskelige, det 
udfordrende – imens den anden 
intet ser. Men skal der handles i 
situationen, opstår det etiske di-
lemma – i modsætningsforholdet. 
Vi skal handle, vi skal gøre noget, 
så vi kommer på den anden side 
af dilemmaet. Hvordan når vi 
igennem dilemmaet? 

Hvilke dilemmaer er synlige i 
psykiatrien hvad angår magt og 
afmagt i psykiatrien? Man har 
magten, man tager magten, pa-
tienten gør det – vi gør det og det 
modsatte er oplevelsen af at være 
afmægtig – patienten kan opleve 
det, vi kan opleve det. Det er i 
det spændingsfelt, etikken bliver 
synlig. 

Det, der er afgørende er, at vi 
ser patienten og finder ud af, 
hvad der er bedst sammen med 
patienten. Man kan ikke lave en 
liste over, hvad der er etisk rigtigt 
og forkert. Det har vi juraen og 
logikken til. Logikken er det der 
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giver sig selv. Etikken er det, der 
byder sig selv og det er forskel-
len. Vi kan ikke regne etikken 
ud. Vi kan ikke lave temadage 
om det, og så virker det. Det er 
situationen der byder sig, men da 
skal vi se os godt for. Det er det, 
der er så afgørende. 

De dilemmaer vi sygeplejersker 
står med, rummer i deres essens 
nogle grundkonflikter – forskel-
len imellem autonomi og pater-
nalisme står centralt i psykiatri-
en. Vi vil gerne respektere det, 
patienten gerne vil, men pater-
nalisme er, at der er noget, jeg, 
med min faglighed skønner er 
godt for patienten. Her imellem 
autonomi og paternalisme fin-
des mange af psykiatriens etiske 
dilemmaer. På den ene side vil 
patienten noget, mens patientens 
sygdoms symptomer udvisker 
autonomien – her imellem står 
dilemmaet. 

Når dilemmaet ligger imellem 
autonomi og paternalisme, er det 
der, hvor patientens involvering 
med bevidsthed om gensidighed 
og samarbejde giver mening. I 
praksis er det eksempelvis ved 
drøftelse af patientens forhånd-

stilkendegivelser, hvor patientens 
viden om egen situation, hvad 
patienten ønsker ved en forestå-
ende indlæggelse, ud fra patien-
tens erfaring – hvordan skal det 
være ved en ny indlæggelse, for 
at det bliver bedst for dig. For-
håndstilkendegivelser er en måde 
at håndtere dilemmaet. Det kan 
gøre godt, men det kan også låse 
situationen. Hvis ikke et fagligt 
skøn anvendes når aftalerne la-
ves, da kan der her ligge en forse-
else. For hvornår bliver aftalerne 
lavet? I patientens syge eller 
bedste periode? Skal vi handle i 
respekt for patientens autonomi 
eller skal vi handle ud fra, hvad 
vi ved er bedst, paternalistisk?

Vi skal lære af vores fejl 
Når etiske dilemmaerne skal 
håndteres, så er man afhængig 
af den måde, dilemmaet bliver 
identificeret på, da det er udslags-
givende for den måde, dilemmaet 
bliver håndteret på. Situationen, 
dilemmaet opstår i, er præget 
af mange elementer, der alle får 
betydning for hvordan dilem-
maet i situationen håndteres og 
samtidig er det vigtigt at være 
bevidst om, at vi ser situationen 
forskelligt.

Vi mærker, når der dukker et 
etisk dilemma op. Vi kan ikke 
løse dilemmaet, men vi kan 
håndtere det, når vi er i situatio-
nen. Måske vi i nuet gør det godt, 
måske vi gør det skidt? Situati-
onen vil vise os hvilke handle-
muligheder vi har og vil prøve at 
gøre vores bedste. 

Når vi ikke står i situationen læn-
gere, har vi mulighed for at arbej-
de med etik.  Nu kan vi reflektere 
over det, som vi har gjort. Var det 
ok? Var det svært? Hvad kan vi 
tage lære af, af vores erfaringer 
fra dilemmaets håndtering? 

Her siger Birkler, at vi skal være 
meget bevidste om, at der er stor 
forskel på at forstå en fejl og 
begå en fejl. Vi laver alle fejl, og 
skaden ligger ikke i at begå en 
fejl. Skaden ligger i, hvis vi ikke 
forstår de fejl, vi laver og tager 
ved lære af dem. Vi skal øve os 
i at se, om der var andre måder 
at gøre det på – det er at arbejde 
med etik. 

Og det er ikke let, det er helt 
vildt svært. 
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KLUMMEN 

Ja, vi bliver 
vanskelige, når I 
ikke lytter til os
 
Inddragelse af pårørende er ikke en barmhjertig-
hedsgerning. Det er en grundlæggende og uom-
gængelig del af arbejdet med at hjælpe psykisk 
syge. Det er der – trods vigtige fremskridt – man-
ge i psykiatrien, der ikke forstår. 

I mine mere end 30 år som på-
rørende til en alvorligt psykisk 
syg, har jeg desværre oplevet, 
hvor alvorlige konsekvenser, det 
får, når behandlerne afviser de 
pårørende eller ignorerer deres 
observationer. Lad mig give et 
eksempel.

Igennem to år fik min psykisk 
syge søn medicin, der gjorde 
ham mere syg. Det startede i 
2006, da han fik en ny diagnose: 
ADHD. På det tidspunkt havde 
han været syg i mange år og 
indlagt mange gange. Hver gang 
han er blevet indlagt, har han 
fået en ny læge og ny medicin. 
Selvom vi blev kede af det, blev 
vi derfor ikke sønderligt over-
raskede over den nye diagnose 
eller over, at han endnu en gang 
fik udskrevet ny medicin – den-
ne gang Ritalin. 

Det blev dog hurtigt tydeligt for 
os, at vores søn ikke havde gavn 
af medicinen. Tvært imod. Men 
selvom vi fortalte på afdelingen, 
at vores søn blev mere opfarende 
og aggressiv, fik vi ingen reakti-
on. De trak bare på skuldrene og 
holdt fast i Ritalin-behandlingen. 
Ja, dosis blev endda sat op.

Først da vores søn blev svært 
psykotisk og til sidst tvangsind-
lagt, lykkedes det os at få en 
samtale med overlægen. Under 
samtalen fortalte vi, at vores 
søn havde ændret adfærd, og 
at vi mistænkte Ritalinen, for 
at være årsagen. Først her – ef-
ter alle de måneder og alle de 
henvendelser – blev vores obser-
vationer taget alvorligt. Lægen 
konstaterede nu, at Ritalin-dosis 
havde været for høj. Vores kon-
taktperson i distriktspsykiatrien 

Af Erik Ravn, Konstitueret Landsfor-
mand for Bedre Psykiatri 

P
sykiatrisk S

yg
ep

leje d
ecem

b
er  2

0
1

7

32



var heller ikke imponeret af 
behandlingen. 

Alligevel skulle der gå endnu nog-
le måneder, inden Ritalin-behand-
lingen blev standset. Da det ende-
lig skete efter to år, begyndte han 
at få det bedre. Her skulle man så 
tro at afdelingen havde lært lekti-
en – både ift. medicinen og ift. at 
lytte til os pårørende. Men nej, det 
skulle blive endnu værre. 

Under en indlæggelse, hvor vores 
søn var psykotisk, insisterede han 
selv på at få Ritalin igen, men på 
trods af vores erfaringer blev vi 
endnu en gang holdt helt ude af 
behandlingen. Vi måtte hverken 
komme med på stuegang eller 
få en pårørendesamtale. Først 
med regionens mellemkomst, fik 
vi vores samtale. Dog ikke med 
psykiateren men med en anden 

fra afdelingen. Her viste det sig, 
at psykiateren ikke alene havde 
ordineret Ritalin, men i endnu 
højere doser end sidst. Endnu en 
gang måtte distriktspsykiateren 
gribe ind, og med udgangspunkt i 
vores og kontaktpersonens obser-
vationer, blev der sat et endeligt 
punktum for Ritalin-behandlin-
gen. Denne gang blev det skrevet 
ind i journalen, at han ikke må 
behandles med Ritalin.

Hvorfor skulle det så langt ud, før 
der blev lyttet til os?  Hvis du ar-
bejder på en psykiatrisk afdeling, 
tænker du måske, at min kone og 
jeg er nogle af de der besværlige 
pårørende, som bliver vanskeli-
ge, hvis vi ikke får vores vilje, og 
som tror, vi ved bedre end lægen. 

Til det må jeg bare sige: Ja, vi 
bliver vanskelige, når vi kan se, 

at vores søn lider, og der ikke 
er nogen, der vil lytte til os. Og 
ja, på nogle punkter ved vi fak-
tisk bedre end lægen. Vi kender 
vores søn. Vi kan se nuancerne 
i hans humør og udsvingene i 
hans sygdom. Det burde gøre os 
til en helt afgørende ressource i 
behandlingen. Alligevel blev vi 
holdt udenfor. 

Det er vi ikke de eneste, der har 
oplevet. I Bedre Psykiatri hører 
vi igen og igen om desperate 
pårørende, som bliver modtaget 
som en forhindring i stedet for 
en ressource. Sådan er det hel-
digvis langt fra altid. Jeg har selv 
oplevet behandlere, som lyttede 
indgående og tog imod mine ob-
servationer med kyshånd. Mange 
af dem har været sygeplejersker. 
Så tak for det! 
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Trauma  
Informed Care
– næste skridt mod en 
positiv psykiatrikultur 
der forebygger tvang 

Formålet med denne artikel er at introducere 
Trauma Informed Care (TIC) til danske sygeple-
jersker. TIC er tvangsforebyggende og anvendes, 
ikke kun i psykiatrien, men i forhold til mange for-
skellige diagnosegrupper rundt om i verden (se 
Link).

TIC introduceres på Danske 
Regioners statuskonference for 
nedbringelse af tvang i februar 
2018. TIC er forholdsvis ukendt i 
Danmark, og derfor håber vi, at 
denne lille artikel kan inspirere 
alle, der arbejder med psykiatrisk 
pleje og behandling til at fordy-
be sig i principperne og forstå, 
hvordan disse kan integreres i 
dagligdagen.

Nedbringelse af tvang 
i Danmark og Trauma 
Informed Care
Nedbringelse af tvang er en kom-
pleks udfordring, der kræver en 
betydelig og samlet organisatorisk 
indsats. På trods af et stort arbejde 
gennem de sidste mange år i Dan-
mark, mangler vi stadig at mål-
rette indsatsen og tage ved lære 
af erfaringer fra organisatoriske 
indsatser, der har vist sig brugbart 
til både at reducere vold og tvang. 

Der er identificeret to lovende 
indsatser: Safewards (1) og De 
seks kernestrategier. 

Safewards er en model til forstå-
else af konflikter og tvang på psy-

kiatriske afsnit samt 10 konkrete 
og praksisnære interventioner. 

De seks kernestrategier (”Six 
Core Strategy” (2)) er mere stra-
tegisk og er udviklet i USA. Den 
består af seks områder, som or-
ganisationen skal have fokus på. 
Disse er: 

1. Ledelse med henblik på orga-
nisationsændringer

2. Anvendelse af data til infor-
mationsbaseret praksis

3. Personaleudvikling
4. Anvendelse af forebyggelses-

værktøjer
5. Brugerens rolle i psykiatriske 

afsnit/afdelinger
6. Debriefingteknikker. 

Trauma Informed Care (TIC) er 
en del af de seks kernestrategier 
og dermed en del af den tvangs-
reducerende effekt, man finder, 
når man implementerer de seks 
kernestrategier.

Caseillustration - personlig 
fortælling
Et menneske, der har oplevet 
traumatiske episoder, fortæller:

Af Jesper Bak, SD, MPH, Ph.d., Forsk-
ningsleder, Enheden for Klinisk Psykia-
trisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, 
Psykiatrisk Center Sct. Hans

Jacob Hvidhjelm, Cand. Scient. San, 
Ph.d., Postdoc. Enheden for Klinisk 
Psykiatrisk Sundheds- og Sygepleje-
forskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Lene Lauge Berring, SD, MNsC, Ph.d., 
Centerleder, Kompetencecenteret for 
relationer og deeskalering, Region 
Sjælland
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Jeg har været udsat for rigtig 
mange traumer. Det har været 
umuligt for mig at komme over ét 
traume inden, at der kom et nyt 
og igen et nyt.

Jeg har derfor været i konstant 
overlevelsestilstand. Det har selv-
følgelig påvirket min personlig-
hed. Jeg har ændret mig så meget, 
at traumerne har gjort mig per-
manent skadet. Jeg har så mange 
symptomer på skade, at det synes 
umuligt at hele skaderne. Jeg har 
meget angst, ekstrem stress, er 
på vagt overfor andre mennesker, 
har flashbacks, og tvangsprægede, 
ængstelige, depressive og skizoide 
træk. Mit nervesystem er hele ti-
den i alarmberedskab. Min hjerne 
overbelastes af den mindste lyd, 
og det mindste krav, hvorved min 
hjerne simpelthen kobler hørelsen 
og hjernen fra. Jeg er ofte mega 
træt, har meget svært ved at kon-
centrere mig om at lære noget nyt, 
og det er næsten umuligt for mig 
at huske det nye. Jeg har haft det 
sådan her siden 2010.  Så ja. Jeg 
føler mig permanent skadet.

Ovenstående eksempel er en 
oplevelse, vi fandt ved at google 
traumeoverlevere på nettet. Rig-
tig mange af os, både patienter 
og personale, har oplevet trauma-
tiske begivenheder. Et målrettet 
arbejde med traumer kan have 
stor indflydelse på, om vi får 
nedbragt tvangen i psykiatrien. 
TIC anvendes de steder i verden, 
hvor man har haft varig succes til 
at eliminere tvang i psykiatrien. 
TIC er et organisatorisk alternativ 
til tvang. Institutioner der har en 
”trauma informed” tilgang arbej-
der målrettet på at eliminere bru-
gen af tvang ved at udvikle viden 
om TIC.

Vi håber, at psykiatriske sygeple-
jersker i Danmark vil tage fører-
trøjen på og arbejde målrettet på 
at ændre det danske sundheds-

væsen til at arbejde traumeinfor-
meret. Herigennem bidrager vi 
alle til at understøtte en positiv 
psykiatrikultur og forbedrer psy-
kiatribrugeres oplevelse af pleje 
og behandling.

Hvad er Trauma Informed 
Care?
TIC kan implementeres i alle in-
stitutioner. Den adskiller sig fra 
traumespecifikke interventioner, 
der er målrettet til specifikke 
traumetyper, der har et behand-
lingsmæssigt sigte.

Organisationer med en TIC 
tilgang:

 − Anerkender traumers ud-
bredelse og forstår poten-
tielle veje mod recovery

 − Genkender tegn og symp-
tomer på traumer hos kli-
enter, familier, personale 
og andre der er involveret i 
systemet

 − Responderer med integre-
ret viden om traumer i 
politikker, procedurer og 
handlinger

 − Søger aktivt at forebygge 
re-traumatisering

I forbindelse med TIC defineres 
et traume som: Et traume opstår 
efter en enkelt episode, flere 
episoder eller et sæt af omstæn-
digheder, der opleves af den en-
kelte som fysisk eller emotionelt 
skadelige eller livstruende og 
som vedvarende påvirker indivi-
dets funktionsevne og mentale, 
fysiske, sociale, emotionelle eller 
spirituelle trivsel i negativ ret-
ning (3).

En psykiatrisk organisation (her 
menes hospital/afdeling/afsnit/
bo-institution/etc.) kan beskrives 
at være “trauma informeret” el-
ler at arbejde med TIC, når alle 
medarbejdere i organisationen 

har en forståelse af traumers 
indgribende effekt på individet, 
familier, grupper, organisationer 
og samfund. 

Organisationen skal som helhed 
aktivt undgå re-traumatisering 
ved at medarbejderne forstår 
de mulige veje til recovery og 
genkender symptomer på trau-
mer hos patienter, pårørende, 
personale og andre involverede 
i organisationen. Denne viden 
om traumer skal integreres i po-
litikker, procedurer og praktiske 
handlinger. 

En ”trauma informeret” tilgang 
inkluderer seks principper: 1) 
sikkerhed, 2) pålidelighed og 
gennemsigtighed, 3) peer-støtte, 
4) samarbejde og gensidighed, 5) 
empowerment og 6) kulturelle, 
historiske og kønsmæssige pro-
blemstillinger (3).

TIC og de seks principper
1. Sikkerhed. 

Hele organisationen forstår, at 
sikkerhed og tryghed defineret af 
patienterne/brugerne er priorite-
ret højt. Personale og patienter/
brugere oplever, ligegyldigt om 
det er børn eller voksne, et fysisk 
og psykologisk sikkert og trygt 
miljø. Det fysiske miljø er sikkert 
og de interpersonelle interaktio-
ner fremmer en oplevelse af sik-
kerhed og tryghed (3).

2. Pålidelighed og gennemsigtig-
hed. 

Organisatoriske processer og be-
slutninger bliver gennemført af 
personale og andre involverede 
i organisationen. Processerne er 
transparente og åbne med det 
mål at opbygge og opretholde 
tilliden til patienter/brugere og 
pårørende (3).

3. Peer støtte. 

Peer støtte og indbyrdes ”selv-
hjælp” er nøgleområder til at 
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skabe tryghed og håb. Herigen-
nem opbygges tillid. Samarbejdet 
styrkes og deres livshistorier og 
levede erfaringer nyttiggøres til 
at fremme recovery og helbredel-
se. Benævnelsen peers, refererer 
til individer, der har erfaringer 
med traumer. Hvis der er tale om 
børn, kan det være familiemed-
lemmer til børn, der har oplevet 
traumatiske begivenheder og 
som er vigtige omsorgspersoner i 
deres recovery (3).

4. Samarbejde og gensidighed. 

Organisationen lægger vægt på at 
skabe partnerskaber og at udjæv-
ne magtforskellene mellem per-
sonale og patienter/brugere. Det 
samme bør ske mellem organisa-
tionens personale, fra sekretærer 
og rengøringspersonale til fagpro-
fessionelle og administratorer for 
at demonstrere, at helbredelse 
sker i relationelle forhold og i 
meningsfuld deling af magt og 
beslutningstagen. Organisationen 
anderkender, at alle spiller en 
vigtig rolle i denne tilgang (3).

5. Empowerment, stemme og 
valgmuligheder. 

I organisationen og blandt patien-
ter/brugere bliver individuelle 
ressourcer og erfaringer aner-
kendt og opbygget. Organisati-
onen opbygger, sammen med 
patienter/brugere, en tro på det 
mulige i at opbygge resiliens 
(modstandsdygtighed) og en tro 
på, at det er muligt for den enkel-
te, organisationer og samfund at 
helbrede og fremme recovery fra 
de negative effekter af oplevede 
traumer. Organisationen forstår, 
at de traumatiske oplevelser kan 
være et ”samlende/forenende” 
aspekt i livet for dem, der leder 
organisationen, dem der tilby-
der pleje og behandling og/eller 
patienter/brugere. Som sådan er 
arbejdsgange, kompetenceudvik-
lingen og tilbuddet organiseret 
til, at skabe empowerment for 
både patienter/brugere og perso-

nale. Organisationen forstår vig-
tigheden af magt-forskellene og 
måder som patienterne/brugerne 
historisk set er blevet frarøvet 
deres stemme og frie valg og ofte 
underlagt tvangsforanstaltninger. 
Patienter/brugere bliver støttet 
i fælles beslutningstagning (sha-
red decision-making), det at tage 
valg og sætte mål, for at beslutte, 
hvordan handlingsplanen skal 
sammensættes, så den bedst 
understøtter deres vej mod per-
sonlig recovery. De bliver støttet i 
selvstændigt at tage beslutninger, 
der vedrører deres eget liv. Perso-
nalet faciliterer recovery i stedet 
for at styre eller kontrollere deres 
recovery. Personalet bliver støttet 
i at kontrollere og tage ansvar for 
deres eget arbejde og dette bliver 
gjort muligt af tilstrækkelig orga-
nisatorisk opbakning. Dette er en 
parallel proces, fordi personalet 
har brug for at føle sig sikre/tryg-
ge på samme måde som patien-
terne/brugerne (3). 

6. Kulturelle, historiske og køns-
mæssige problemstillinger. 

Organisationen bevæger sig 
aktivt væk fra kulturelle ste-
reotypier og fordomme (f.eks. 
baseret på race, etnicitet, seksuel 
orientering, alder, religion, kønsi-
dentitet, etc.). Organisationen har 
tilbud, der tager hensyn til køns-
mæssige forhold (f.eks. afsnit kun 
for kvinder) og den udnytter den 
helbredende værdi af traditionel-
le kulturelle forbindelser. Ligele-
des inkorporerer organisationen 
individets racemæssige, etniske 
og kulturelle fordringer i poli-
tikker, procedurer og processer 
samt anerkender og adresserer 
historiske traumer (3).

Fra ”hvad er galt med dig” til 
”hvad er der sket for dig? ”   – 
den historiske udvikling 
TIC er et nyt paradigme i sund-
hedsvæsenet. TIC hviler på den 
grundlæggende antagelse, at alle 
mennesker, der søger hjælp, er 
traumeoverlevere. Traumeover-

levere designer selv sin egen 
recovery proces sammen med en 
mentor. TIC forandrer sundheds-
væsenets åbningsspørgsmålet fra: 
“Hvad er galt med dig” (patient) 
til: “Hvad er der sket for dig” 
(traumeoverlever).

Traume var tidligere 
omfattet af diagnosen PTSD
Historisk er traumatisk stress 
genkendt både i miltæret og 
blandt civile populationer som 
reaktioner på alvorlige hændelser 
som krig og andre store kata-
strofer. I forbindelse med studier 
fra første og anden verdenskrig 
samt fra Vietnamkrigen, belyses 
de psykiske og sociale effekter af 
traumatiske oplevelser. Endvide-
re medvirkede viden om overle-
vere af forfølgelse af minoriteter 
i Europa til at sætte fokus på 
eftervirkninger af traumatiske 
begivenheder. Herigennem op-
stod der en ny forståelse af ual-
mindelige ydre belastninger som 
katastrofale stressfaktorer (4).

På baggrund af denne viden blev 
traumer omfattet af diagnosen 
Post Traumatisk Stress Disorder 
(PTSD) og indskrevet i DSM III 
(1980). Her defineredes en 
traumatisk begivenhed som en 
katastrofisk stressfaktor, der lå 
udenfor menneskets almindelige 
erfaringer. 

De traumatiske begivenheder, 
diagnosen PTSD drejede sig om, 
byggede på, om personen var 
udsat for krig, tortur, voldtægt, 
ophold i koncentrations- og ud-
ryddelseslejre, naturkatastrofer, 
eller menneskeskabte ulykker 
såsom arbejdsrelaterede eksplo-
sioner, fly- eller bilulykker, m.fl. 
Forskellen mellem ‘almindelige’ 
og ’traumatiske’ stressfaktorer 
byggede på den antagelse, at 
de fleste mennesker vil kunne 
overkomme almindelige stres-
sfaktorer, mens i tilfælde af trau-
matiske stressfaktorer, vil deres 
tilpasningsevner blive overvæl-
dede. 
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DSM IV (1994) fulgte efter og be-
skrev PTSD ved at samle flere ty-
per af reaktioner til katastrofiske 
stressfaktorer: Kampsituationer i 
krig, ophold i koncentrationslejre, 
brandulykker, vold mod kvinder 
og børn, seksuelt misbrug, vold-
tægt, naturkatastrofer, og andre 
situationer, hvor personen føler 
sig eller sine nærmeste i livsfare. 

Første generations tilgang 
til “Trauma Healing og 
Recovery”
Første generation af traumefo-
kuserede tilgange indbefattede 
individuelle og kliniske interventi-
oner der adresserede PTSD symp-
tomer og integrerede traumets 
påvirkning af hverdagslivsaktivite-
ter. Udvikling og anerkendelse af 
at andre grupper med en volds- og 
traume historik, udover gruppen 
med krigstraumer, gav grobund til 
anden generation af tilgange til: 
”Trauma Healing og Recovery”.

Anden generations tilgang til 
Trauma Healing og Recovery
Anden generation af traumefo-

kuserede tilgange indbefattede 
psykoedukation (psychosocial 
education) og empowerment mo-
deller. Disse tilgange baserede 
sig på støtte fra selvhjælpsgrup-
per og peers. Modellerne kunne 
ikke erstatte behandling eller 
andre psykoterapeutiske inter-
ventioner. De skabte derimod 
psykosociale omstændigheder 
for plejen (social context for 
care). I den forbindelse lærte 
man, at disse anden generations-
tilgange ikke fik rodfæste, hvis 
de blev implementeret i organi-
sationer, der ikke var ”trauma 
informerede”. 

Tredje og nuværende tilgang
Tredje og nuværende tilgang er 
TIC, hvilket er et nyt paradigme 
inden for psykiatrien. Inden for 
dette paradigme bliver traume-
overlevere empoweret til proak-
tivt at sætte personlige mål og 
at arbejde mod disse mål. For 
organisationer kræver dette en 
bevægelse fra “top down” hierar-
kiske systemer til ”psykosociale 
empowerment partnerskaber”. 

Herigennem udvikles et ”trauma 
informeret” miljø.  

Hvad viser forskningen om 
traumer?
En stor del af befolkningen ud-
sættes på den ene eller anden 
måde for en eller flere traumati-
ske begivenheder gennem livet. 
En traumatisk begivenhed kan 
f.eks. være, at man har været in-
volveret i en voldsom bilulykke, 
hvor man blev alvorligt skadet, 
eller man er blevet tvunget eller 
presset til at have en eller anden 
form for uønsket seksuel kon-
takt, hvor man troede at ens liv 
var i fare, eller at man kunne 
være blevet alvorligt skadet.

Der findes enkelte studier, der 
undersøger dette. Det ældste 
og største studie, der havde til 
hensigt at belyse, hvor belastet 
en befolkningsgruppe er af 
traumer, er den amerikanske 
undersøgelse: ”The CDC-Kaiser 
Permanente Adverse Childhood 
Experiences (ACE) Study”. Her 
undersøgte forskerne, om der 37
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var en sammenhæng mellem 
oplevelse af mishandling og 
vanrøgt i barndommen og sund-
hed og velvære senere i livet. 
Undersøgelsen, der blev udført 
i den sydlige del af Californi-
en, havde i perioden 1995 til 
1997 lidt over 17.000 deltagere. 
Deltagerne følges stadig. Under-
søgelsen fandt, at to ud af tre 
deltagere, både mænd og kvin-
der, rapporterede mindst én 
oplevelse af fysisk eller seksuelt 
misbrug, vanrøgt eller oplevelse 
af en dysfungerende familie. 
Mere end én ud af fem rappor-
terede, at de havde oplevet tre 
eller flere episoder af ovenstå-
ende hændelser. Undersøgelsen 
fandt endvidere, at kvinder sig-
nifikant oftere har oplevet trau-
matiske episoder i barndommen 
i forhold til mænd (5). 

En canadisk undersøgelse fandt 
i et repræsentativt sample (N = 
2.991), at 76% af canadiske voks-
ne igennem livet har oplevet en 
traumatisk begivenhed og det 
estimeres, at 50% af alle canadi-
ske kvinder og 33% af de candiske 
mænd har været udsat for mindst 
en episode af fysisk eller seksuel 
misbrug (6).  

En dansk undersøgelse blandt 
309 sundhedsprofessionelle 
fandt, at 64% havde været udsat 
for mindst et voldsomt livtids-
traume og dem, der havde op-
levet flest, havde oplevet seks 
forskellige typer af traumatiske 
begivenheder. Undersøgelsen 
blev foretaget v.h.a. spørgeskema-
et Brief Trauma Questionnaire. 
Den type af traumatiske begiven-
heder, flest havde oplevet, var: 
1) Vidne til en situation, hvor en 
person blev alvorligt skadet eller 
dræbt 25%, 2) Alvorlig ulykke 
(livstruende eller alvorligt skadet) 
23%, 3) Traumer i barndommen 
(angrebet, slået, overfaldet - livs-
truende eller alvorligt skadet) 
22%. Der blev i undersøgelsen 
ikke fundet nogle associationer 
mellem afdelinger, køn eller al-

der. Der blev fundet, at medarbej-
dere med længere uddannelser, 
læger og psykologer, oplevede 
færre traumatiske hændelser end 
medarbejdere med kortere ud-
dannede (B = -0.61, p = .01) (7).

Hvorfor er TIC vigtigt?
Som det ses af ovenstående, er 
der umiddelbart mange, der 
på et eller andet tidspunkt i 
livet har oplevet en traumatisk 
begivenhed. At opleve en trau-
matisk begivenhed betyder ikke 
nødvendigvis, at der opstår føl-
gevirkninger på lang sigt, da det 
anses som helt naturligt at op-
leve traumatiske begivenheder 
gennem et liv. Nogle mennesker 
er mere modstandsdygtige og 
får ikke følgevirkninger af at 
være udsat for traumatiske be-
givenheder. Årsagerne til dette 
er uvisse. For nogle er der en 
kendt sammenhæng mellem 
oplevelsen og udvikling af følge-
virkninger, f.eks. fandt en ame-
rikansk undersøgelse frem til, 
at der var en forbindelse mel-
lem at have oplevet traumatiske 
begivenheder i barndommen og 
udviklingen af f.eks. depression, 
alkohol- eller stofmisbrug og 
forsøg på selvmord. Yderligere 
var der forhøjet risiko for at 
begå seksuel vold (8). 

En amerikansk undersøgelse 
fandt, at der var en statistisk sam-
menhæng mellem antallet af op-
levede traumatiske begivenheder 
i barndommen og oplevelsen af 
hallucinationer senere i livet (9). 
En engelsk undersøgelse fandt 
ligeledes en sammenhæng mel-
lem oplevelsen af traumatiske 
begivenheder i barndommen og 
oplevelsen af hallucinationer, pa-
ranoide og psykotiske oplevelser 
senere i livet (10). 

Der er en del følgevirkninger af 
at have oplevet traumatiske be-
givenheder i barndommen eller 
senere i livet. Set i lyset af dette 
må det antages, at der også i en 
dansk sammenhæng er samme 

følgevirkninger og der derfor ofte 
er patienter i psykiatrien, der 
opsøger hjælp, måske ikke som 
følge af deres oplevelser med 
traumatiske begivenheder tidlige-
re i livet men på grund af deres 
følgevirkninger heraf. 

Derfor er det vigtigt, at psykia-
triske afdelinger er trænet i at 
arbejde ud fra principperne i 
TIC. Det betyder, at kunne for-
stå den kontekst hvori de symp-
tomer, som personen udviser, er 
opstået og ikke blot have fokus 
på at fjerne dem. I TIC tilgangen 
ses symptomerne som en me-
stringsstrategi. Hvis traumatise-
ringen ikke tages i betragtning, 
er der en større sandsynlighed 
for at patienten, der har ople-
vet traumatiske begivenheder, 
uforvarende bliver ”trigget” af 
mødet med den sundhedspro-
fessionelle. Dette kan medføre 
uhensigtsmæssige mestrings-
strategier. 

Arbejdet med en TIC tilgang er 
vigtigt for både patienterne og 
de sundhedsprofessionelle. For 
patienterne for at mindske deres 
følgevirkninger som f.eks. selv-
skadende adfærd og for persona-
let for at undgå, at patienterne 
anvender uhensigtsmæssige 
mestringsstrategier som f.eks. 
udadreagerende adfærd. 

TIC-integrerende aktiviteter i 
en dansk sammenhæng
Implementering af principper for 
TIC i en dansk sammenhæng kan 
få konsekvenser for den måde, 
vi tilrettelægger den psykiatri-
ske pleje og behandling på og 
understøtte en positiv psykiatri-
kultur, der forebygger tvang. Det 
betyder, at magtforhold mellem 
psykiatribrugere og personale 
udjævnes, og at den psykiatriske 
diagnose kun anvendes sekun-
dært. Derimod integreres viden 
om individuelle traumehistorier 
hos psykiatribrugere. Denne 
viden kan forebygge re-traumati-
sering.
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Re-traumatisering kan f.eks. op-
stå i forbindelse med oplevelsen 
af alle former for tvang, både 
tvangsindlæggelse og fysisk magt-
anvendelse som bæltefiksering og 
fastholdelse. Re-traumatisering 
kan også fremprovokeres ved 
verbal og fysisk aggression, og 
derfor skal tvang elimineres.

TIC understøtter en positiv afde-
lingskultur og forbedrer psykia-
tribrugeres oplevelse af pleje og 
behandling. Et pejlemærke er, at 
psykiatribrugerne definerer or-
ganisationens sikkerhedskultur 
og deres oplevelser prioriteres 
højt. Peers fremmer recovery og 
helbredelse. Derfor skal peers, 
der har erfaringer med traumer, 
ansættes til at skabe tryghed og 
håb. Dette er forsøgt i Region 
Hovedstaden, hvor der er an-
sat recoverymentorer i mange 
afsnit, der ikke nødvendigvis 
er traumeoverlevere, men hvis 
arbejde det er at: 1. At skabe håb 
om, at det er muligt at komme 
sig fra psykisk sygdom, 2. At fo-
kusere på de muligheder, patien-
ten selv har for at komme sig, 3. 
At give patienten følelsen af selv 
at kunne skabe en god tilværel-
se for sig selv efter udskrivelse 
(Link).

TIC fordrer, at organisatoriske 
processer og beslutninger er 
transparente, hvor målet er at 
opretholde tilliden til patienter/
brugere og pårørende. Dette ek-
semplificeres ved, at psykiatribru-
gere ansættes som ledelseskon-
sulenter, som bl.a. i psykiatrien i 
Region Nordjylland.

Principperne fremhæver også, at 
alle aktører har en vigtig rolle i 
patientens recoveryproces uanset 
uddannelsesmæssige baggrund. 
Herved demonstreres, at helbre-
delse sker i relationelle forhold 
og i meningsfuld deling af magt 
og beslutningstagen, hvilket også 
ses praktiseret i Danmark i for-
bindelse med Åben Dialog i Regi-
on Syddanmark (Link).

Principperne for TIC skal ind-
lejres i pleje og behandlings-
ideologien. Det kræver, at 
sundhedsprofessionelle forstår 
psykiatribrugerens oplevelse af 
problemet og responderer på 
dennes behov i forhold til den 
individuelle traumehistorie. Det 
kræver, at alle modtager den 
samme grunduddannelse i tvang- 
og voldsforebyggelse, hvilket ak-
tuelt forsøges gennemført mange 
steder i Danmark f.eks. Psykia-
triens koncept for relationer og 
deeskalering i Region Sjælland 
(Link). 

Organisationen skal understøtte 
disse kulturforandringer ved at 
sende klare signaler om kun at 
anvende koncepter, der under-
støtter en traumeinformeret 
tilgang. Tilgangen skal understøt-
te empowermentprocesser og 
sikrer, at psykiatribrugere har en 
stemme og valgmuligheder. Her-
ved styrkes patienternes indivi-
duelle styrker/ressourcer og deres 
erfaringer anerkendes og opbyg-
ges. På denne måde udvikler Dan-
mark en positiv psykiatrikultur, 
der forebygger tvang.
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Et indblik i 
Grønlands 
Psykiatri 
– en personlig 
beretning 

 
Året er 2017, og netop udklækket som special 
sygeplejerske i psykiatri, står jeg over for nye 
udfordringer i Grønlands psykiatriske regi. Min 
viden er blevet nuanceret igennem et år, og be-
greber som recovery, rehabilitering, self-efficacy, 
kvalitetsudvikling, empowerment, sundheds-
fremme og mange andre er netop det, der danner 
baggrunden for min psykiatriske sygepleje. 

Af Maria Ingdahl Johansen, specialsy-
geplejerske, koordinatorsygeplejerske, 
S3, Psykiatrien Syd, Region Sjælland

Den første sne er 
faldet i efteråret
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Jeg står nu over for, at skulle for-
lige denne viden i en ny kontekst. 
Konteksten er den eneste psykia-
triske afdeling I Grønland, og som 
modtager patienter fra hele lan-
det. I Grønland er indbyggertallet 
på ca. 56 000 mennesker, og på 
denne psykiatriske afdeling er der 
plads til 12 patienter i åben enhed 
og 3 patienter i skærmet enhed 
med mulighed for overbelægning. 
Ligeledes er der et tæt samarbejde 
med Retspsykiatrisk afsnit R3 på 
Risskov i Jylland, hvor der er plads 
til 18 patienter.    

Dette betyder således, at forfor-
ståelsen sættes i spil allerede før 
ankomst til denne afdeling, hvor 
det må antages, at mennesker 
med mange forskellige psykiatri-
ske lidelser må befinde sig. Dette 
befordrer således, at sygeplejen 
må afspejles af alsidighed og en 
bred viden. 

I Danmark er historier om grøn-
lænderne mange, og det er derfor 

også naturligt, at disse fordomme 
er med i mine tanker, idet jeg 
træder ind på min nye arbejds-
plads for de kommende måneder. 
Jeg er selv opvokset i en familie 
med tætte relationer til Grøn-
land, idet min farfar var Grøn-
lænder fra Sydgrønland. Dog var 
han en af de mange unge men-
nesker, der i 50’erne måtte tage 
til Danmark, for at få uddannelse 
og et håb om en bedre fremtid. 
Det forløb således, at min farfar 
fik en dansk kone, og besluttede 
sig for at bo i Danmark. Selve det 
kulturelle og min farfars opvækst 
var ikke noget han ønskede at 
involvere hverken sine børn eller 
børnebørn i, han gav sågar ud-
tryk for, at han havde glemt spro-
get, hvilket ikke var tilfældet.  

Det der i mine øjne er interessant 
at have fokus på under dette op-
hold, er at sætte nogle af de kul-
turelle aspekter i spil. 

Grønland har i mange år haft 

sine rødder i en inuit-jægerkul-
tur, som igennem de sidste 70 år 
er blevet moderniseret, som såle-
des også har medført store tab for 
mange grønlændere. Danmark 
besluttede efter 2. verdenskrig at 
øge den lokale økonomi i Grøn-
land, som dengang var en dansk 
koloni. 

Her satsede Danmark på Grøn-
lands fiskeri, hvilket medførte at 
fabrikker blev skabt, og mange 
af de lokale bysamfund, hvor 
jæger-kulturen levede, måtte 
følge med udviklingen og opgive 
deres tidligere liv som jægere. De 
rykkede ind til byerne, hvor mo-
derniseringen var på sit højeste, 
her måtte de lære at tale dansk 
og varetage nye jobmæssige funk-
tioner end tidligere set.  Dette var 
altså et opgør med kajakkerne, 
som blev overtaget af motorbåde, 
og derved mistede mange af de 
små landsbyer deres indtægter 
på fangst, da de ikke kunne følge 
denne udvikling. 
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Det betød samtidig også, at 
de grønlændere hvis fædre og 
forfædre havde levet som jæ-
gere, pludselig befandt sig i et 
spændingsfelt, hvor de måtte 
tage et valg om, at afgive denne 
mentalitet for at udvikle sig, og 
efterkomme Danmarks ønsker, 
som også var at lære dansk som 
dengang betragtedes som ”det 
smarte”. Mange måtte sige farvel 
til deres hjembyer, som stille lå 
øde hen. 

Dette betød således, at en ny 
identitet måtte skabes. I dette 
tidsrum er selvmordsraten steget 
markant. I jægerkulturen, var det 
at miste besindelsen, det samme 
som at miste ansigt. Det var ikke 
normalt med åbne konfrontatio-

ner, og derfor kunne man opfatte 
grønlændere som følelseskolde, 
dette kunne således betyde, at 
det var mere almindeligt at give 
afkald for sine følelser under på-
virkning af alkohol. 

En myte blandt jægerfolket gik 
ligeledes på: I går er forbi, ingen 
har kendskab til i morgen, det 
eneste vi har er i dag. Hvis nuet 
føltes hårdt, så bar man lidelsen, 
da dette var forudbestemt, og om-
vendt hvis livet var let, så levede 
man ubekymret videre. Dette kan 
således give et indblik i dagens 
Grønland, hvor det måske ikke er 
så almindeligt, som det er i Dan-
mark at ytre sig om sine bekym-
ringer og frustrationer. Selvmord 
blev betragtet som noget positivt, 

idet samfundet blev befriet fra et 
besværligt menneske.

I dagens Grønland udvises der 
bekymring i forhold til den for-
satte høje selvmordsrate specielt 
blandt unge mennesker. Der er i 
dag fokus på dette område, hvor 
der tilbydes hjælp. I dag beskrives 
det fortsat som normalt, at kende 
nogen der har begået selvmord, 
og selvstyret erkender dog også, 
at ressourcer til hjælp på dette 
område er begrænset. 

Dette leder hen i mod et dybere 
refleksionsgrundlag og forståelse 
for den psykiatriske sygepleje, 
der kan tilbydes de indlagte 
patienter i Grønland.  I et miljø 
hvor man samler forskellige 

Udsigt over Nuuk i efteråret

En af mange strande

Hans Egedes Kirke

Udsigten over 'Beverly Hills' i Nuuk
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faggrupper, med forskellige kul-
turelle baggrunde og kombinerer 
dette med et evigt flow af vikarer 
specielt fra Danmark og Færøer-
ne, vil der naturligt være forskel-
lige udfordringer. 

Når man kommer som ikke- grøn-
landsk personale, bør man gøre 
sig nogle overvejelser, i forhold 
til hvilket udgangspunkt det 
grønlandske personale har. Når 
vi nu ved, at mange grønlænde-
re igennem de sidste 70 år, har 
måtte tilpasse sig Danmarks nor-
mer og ikke mindst indgå i nye 
arbejdsprocesser som er kopieret 
fra Danmark, så kræver det, at det 
ikke-grønlandske personale, har 
en forståelse for, at dette kan have 
indflydelse på hvorledes det grøn-

landske personale møder dig. 

Det samarbejde der finder sted, 
er klart præget af forskelligheder, 
og en naturlig skepsis fra begge 
parter. Som ikke-grønlandsk per-
sonale i Grønland, er det natur-
ligt at man skal vise en forståelse 
og interesse for, hvordan den 
psykiatriske sygepleje tilrettelæg-
ges under disse omstændigheder.  
Dette betyder altså, at man må 
tillade sig, at se på nogle at de 
begreber og forståelser man selv 
kommer med, og sætte dem i 
relation til den givne kontekst. 
Hvilket henleder til, at inddrage 
patientperspektivet. 

Rigtigt nok er patientgruppen 
en blanding af mennesker i for-

skellige aldersgrupper, diagnoser, 
nogle med domme, nogle med 
førstegangs indlæggelser mm. 
Dette vil sige, at i Grønland er al 
den specialiseret psykiatri som vi 
bl.a. kender fra Danmark samlet 
under et tag, med en persona-
legruppe med forskelligt fagligt 
udgangspunkt. Her indgår også 
personale som ikke har en sund-
hedsfaglig baggrund.  

Hos nogle patienter er den psy-
kiatriske diagnose synlig ved 
første møde, og hos andre er 
det vanskeligt at vide, hvilken 
tilgang man som personale skal 
have. Fælles for mange af de pa-
tienter man møder i Grønland, 
som adskiller sig en smule fra 
Danmark, er den høflighed og 

Udsigten fra Dronning Ingrids Hospital

En af flere kirkegårde i Nuuk

En af mange vandreture i Nuuk og omegn

Dronning Ingrids Hospital
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det engagement som de udviser. 
Der opleves stor deltagelse ved 
morgenmøder, hvor der vises en-
gagement både i forhold til sang, 
gymnastik, afdelingsopgaver mm. 
Ligeledes udviser Grønlændere 
pæne spisevaner, og er utrolige 
høflige i deres kommunikation til 
personalet. 

Dette drager mig således over 
mod, at når de indlagte pga. de-
res psykiske tilstand ikke kan 
følge disse normer, bliver det ty-
deligt og der kan opleves en form 
for tilbagetrækning fra det socia-
le, og måske kan de også opleve 
et menneskeligt pres i forhold 
til, at skulle følge denne adfærd i 
sociale sammenhænge. I forhold 
til misbruget i Grønland, er det 
primært alkohol og cannabis der 
anvendes til dette. Det fremgår at 
en stor del børn, i en meget tidlig 
alder allerede oplever en afhæn-
gighed af specielt cannabis. 

Vi ved at det at ”miste besindel-
sen” ikke har været alment ac-
cepteret, og dette tyder på stadig-
væk at have sin korrekthed, idet 
der er meget få der tilkendegiver, 
hvordan de føler og tænker. Der 
opleves til gengæld utallige episo-

der, hvor de indlagte mennesker, 
pludselig ud af det blå kan få et 
udfald, der kræver massivt perso-
naleopmærksomhed, hvilket kan 
opleves som utilregnelig adfærd. 
I Grønland er der for mange en 
fælles forståelse for, at spøgelser 
er en del af livet. Derfor er der 
flere af patienter, der omtaler 
det at se spøgelser som en almin-
delighed, og de vil typisk også 
kunne forklare deres adfærd og 
tanker ud fra dette perspektiv.  

I Danmark arbejder vi på at ind-
drage recovery-tankegangen i alle 
processer i forhold til den psyki-
atriske sygepleje, hvor vi specielt 
ønsker at lægge vægt på patien-
ternes egne erfaringer og måder 
at håndtere deres udfordringer 
på. Mange vil have positive forud-
sætninger for at indgå i et samar-
bejde ud fra denne tilgang, da det 
er implicit i forhold til at være 
indlagt i det danske behandlings-
system.  I Grønland kan det ople-
ves vanskeligt at yde sygepleje ud 
fra denne tilgang, da patienterne 
kommer med andre forudsætnin-
ger, hvor det er tydeligt at mærke 
at, de har en forventning til os 
som sundhedsfagligt personale 
om at vi kan hjælpe dem. 

Sygeplejen på afdelingen afspejler 
ligeledes denne tankegang. Væg-
ten i forhold til plejen lægges på 
de akutte situationer, hvor den me-
dicinske behandling prioriteres. I 
forhold til fordelingen af patienter, 
opleves der en overvægt i forhold 
til de såkaldte højrisikopatienter, 
hvor det er mest hensigtsmæssigt 
at tilbyde dem sygepleje i et lukket 
regi, hvorfor døren til afdelingen 
ofte må forblive aflåst. Dette for-
drer således at procedurerne må 
matche de procedurer man anven-
der i lukket regi. Dette opleves dog 
vanskeligt at opretholde, idet der 
logistisk set er personalemangel af 
forskellige årsager.  

Mangel på personale, et overflow 
af højrisikopatienter, skiftende 
personale og en grundlæggende 
holdning om, at det er persona-
let der er eksperter i forhold til 
psykiatrisk sygepleje medfører, 
at patienterne modtager en sy-
gepleje der afspejles af gode in-
tentioner, hvor hovedvægten dog 
lægges på den medicinske be-
handling, samt psykoedukation 
ud fra et diagnostisk perspektiv. 

Dette kan altså betyde, at når 
man kommer som sygeplejerske 

Billede over Myggedalen
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med specialuddannelse og en del 
års erfaring fra forskellige områ-
der inden for psykiatrien, må ind-
tage en ny position i sygeplejen. I 
et sådant miljø, er der en naturlig 
forståelse for, at der er et ønske, 
og måske er det også en nødven-
dighed at kunne drage nytte af de 
kompetencer, som man ansætter 
fra start. Dette henleder mig til, 
at sætte fokus på, at man som 
vikar netop befinder sig i en posi-
tion, hvor man må lægge mange 
af sine indoktrinerede begreber i 
baggrunden, og yde sygepleje ud 
fra den givne kontekst. 

Man kan samtidig se det som en 
gave, at man for en stund ikke 
er nødsaget til, at arbejde ud fra 
en sygepleje, hvor begreberne 
er defineret på forhånd, men 
måske har en smule løsere tøjler 
i forhold til tilgangen til patien-
terne.  I dette miljø har det den 
betydning at, du som sygeplejer-
ske kan opleve at arbejde meget 
selvstændigt, hvor der samtidig 
følger et stort ansvar med. 

Dette kan imidlertid få den ef-
fekt i sygeplejen, at alle måske 
ikke arbejder med en ensrettet 
sygepleje. I den forbindelse, kan 

der ligeledes herske tvivl om 
hvorvidt de eksplicitte mål for 
patienten, anses som værende de 
samme hos alle faggruppernes 
personaler. 

Afslutningsvis må der derfor re-
flekteres over, hvad det gør ved 
sygeplejen, når man som patient 
befinder sig i et sådant miljø. Et 
miljø hvor forskelligheder må 
være fællesnævner, forskellig-
heder i forhold til uddannelse 
blandt personalet, kulturelle 
opfattelser, mulige interne kon-
flikter personalet imellem, stor 
selvstændighed og mangel på 
synlighed af struktur og definere-
de sygeplejebegreber. 

Der vil således kunne argumente-
res for, at når afdelingen modta-
ger patienter fra hele Grønland, 
som ofte er visiteret til skærmet 
regi, vil der være behov for en 
overordnet struktur. Her må 
vægten først og fremmest lægges 
i forhold til sikkerheden for per-
sonalet og sikkerhed for patien-
terne i miljøet. Når man under 
disse rammer er tynget af bl.a. 
logistiske udfordringer, faglighed 
og udskiftning af vikarer, er det 
vanskeligt at skabe en struktur, 

således at man kan sikre et trygt 
miljø for alle. Ligeledes ses det 
også, at nogle af de udfordringer 
der er, for at tilbyde den bedste 
sygepleje, ligger i de forskellige 
kulturelle opfattelser af målene 
for sygeplejen samt kontinui-
teten af sygepleje. Dette også i 
forhold til behandlingen, hvor 
der på lægefronten naturligt også 
er løbende udskiftning, da disse 
kommer fra andre lande. 

I forhold til det overstående, 
vil jeg afslutte med, at erklære 
at jeg selv er meget betaget af 
Grønland som helhed. I henhold 
til dette vil jeg gerne sætte fokus 
på, at struktur og overordnede 
mål, som gode normeringer er 
alfa omega i forhold til at skabe 
et miljø, hvor der kan ydes den 
bedst mulig psykiatriske syge-
pleje, som jeg mener der stort 
potentiale for i Grønland. Til slut 
må blikket rettes mod de mange 
mennesker, der netop arbejder i 
Grønlands psykiatri, hvor udfor-
dringer er mange. Dette arbejde 
skal der sættes pris på, og rekrut-
tering til dette område bør være i 
søgelyset. 

Den smukke vej til arbejde
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Safewards
Len Bowers egne 
kommentarer i årene 
efter udgivelsen af 
Safewards

Selvom professor i psykiatrisk sygepleje Len 
Bowers gik på pension sidste år, korrigerer han 
stadig psykiatriske sygeplejersker, når han ser, at 
Safewards interventioner misforstås. Det er også 
nødvendigt, at vi i Danmark forstår Safewards 
grundlæggende ideologi. Derfor har postdoc Ja-
cob Hvidhjelm og forskningsleder Jesper Bak fra 
Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og 
Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans 
samlet og oversat de følgende citater:

 
Safewards består af en kon-
fliktforklaringsmodel og 10 
interventioner, hvor målet er 
at reducere konfliktniveauet 
og anvendelsen af tvang på 
psykiatriske afsnit. Safewards 
er udviklet af Len Bowers og 
hans forskerteam. Len Bow-
ers var professor ved King´s 
College i London. Safewards 
blev oversat fra engelsk af 
en gruppe af personer fra 
psykiatriske afdelinger i hele 
Danmark. For tiden er en re-
vision i gang, denne forventes 
færdig i løbet af december 
måned. 

Efter Safewardsforsøget og op-
rettelsen af hjemmesiden (http://
www.safewards.net) har Len Bow-
ers til facebookgruppen præcise-
ret, hvordan modellen og de 10 
interventioner skal fortolkes. 

Len Bowers præciserer på 
facebook i august 2017:
Feriesæsonen er ved at slutte, og 
det kan være et godt tidspunkt 
til at opsummere nogle af mine 
tanker om, hvordan arbejdet 
med Safewards skrider frem. Jeg 
bliver ved med at være fuldstæn-
dig overvældet af, hvordan folk 
tager imod og anvender det, vi 
har udarbejdet. Folk laver nogle 
vidunderlige ting i mange for-
skellige lande. Men jeg har også 
nogle bekymringer i forhold til 
det. F.eks. at det for nogle er me-
get nemt at ”overføre” deres ek-
sisterende ideer over i Safewards, 
eller springe til konklusioner og 
gennemførelse af interventioner-
ne uden at læse meget mere end 
deres titel. Derfor vil jeg nu lave 
nogle indlæg om, hvad Safewards 
er og ikke er. Selvfølgelig er du 
velkommen til at gøre, hvad du 
vil med Safewards materialerne 
og ideerne. Men hvis du virkelig 
ønsker at holde fast ved det evi-

Af Jesper Bak, SD, MPH, Ph.d., Forsk-
ningsleder, Enheden for Klinisk Psykia-
trisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, 
Psykiatrisk Center Sct. Hans

Jacob Hvidhjelm, Cand. Scient. San, 
Ph.d., Postdoc. Enheden for Klinisk 
Psykiatrisk Sundheds- og Sygepleje-
forskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans
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densbaserede Safewards, så lyt 
efter!

Safewards kan betragtes som 
værende let og ikke særligt udfor-
drende. Undervejs i implemente-
ringsprocessen kan interventio-
nerne forvandle sig til nemmere 
og tilsvarende interventioner, 
der, selvom de er underholdende 
og/eller måske positive og endda 
virksomme på andre måder, har 
ringe eller ingen indvirkning på 
sikkerheden eller trygheden. In-
terventionerne er svære at udfø-
re. De er bedragerisk enkle, kan 
virke lette, og dog er de omfangs-
rige og komplicerede. De kræver 
en vedvarende indsats og arbejde. 
Nogle af interventionerne inde-
holder de tilgange, vi som psyki-
atriske sygeplejersker er en evig-
hed om at lære og beherske. De 
er faktisk så svære, at vores indre 
psykologiske øje automatisk ven-
der sig væk fra dem, ligesom når 
man ser på solen. Interventioner-
ne er designet til at få dig til at se 
derhen. Du må ikke snyde ved at 
ændre dem!

Det er nærliggende at forestille 
sig, at Safewards kun handler 
om at være optimistisk og tænke 
positivt – det er det ikke. Mange 
optimistiske og positive over-
vejelser og ideer har intet med 
Safewards at gøre. Safewards er 
en strategisk intervention. Det 
handler om at forandre og skabe 
udvikling i, hvad vi som perso-
nale gør i forhold til at påvirke 
om konflikter og kontrollerende 
handlinger sker. Hvis der er no-
get positivitet og optimistisk ved 
Safewards, så er det, at det er spe-
cifikt og målrettet som redskab 
til at reducere risikoen for skade 
på patienter og andre.    

Det virker til, at Safewards har 
frigivet personalets kreativitet i 
den måde, hvorpå interventioner-
ne er blevet udført, så man kan 
få den tanke, at Safewards hand-
ler om at være kreativ, anvende 
mange farver og skabe dekorative 

installationer. Det er det imidler-
tid ikke. Sådanne ting pynter og 
kan være meget rare, men det er 
ikke essensen med interventio-
nerne. Essensen er at skabe ændrin-
ger i adfærd.  

Safewards kan fejlfortolkes som 
værende en storslået psykiatrisk 
filosofi, der vil forandre den 
psykiatriske verden – det er det 
ikke. Det er afgrænsede idéer om, 
hvorledes konflikter og brugen 
af kontrollerende handlinger 
opstår på psykiatriske afsnit, og 
hvad personalet kan gøre for at 
forhindre dette i at opstå. Ud 
over dette identificerer Safewards 
også områder, hvor personalet 
har ringe eller ingen kontrol over 
disse veje.

Konflikter og kontrollerende 
handlinger er ikke de eneste ting, 
der sker på psykiatriske afsnit. 
Andre og vigtige ting foregår, 
som Safewards ikke har løsninger 
på. F.eks. giver Safewards ingen 
vejledning om fysisk, psykologisk 
eller social behandling af psyki-
ske lidelser, ledelse af sygeplejen 
eller organisationer, etc.       

Om de 10 interventioner 
(2015-2017):
Afklare gensidige forventnin-
ger - Clear Mutual Expectations

Afklare gensidige forventninger 
handler om at samle patienternes 
forventninger til personalet og 
omvendt . Disse forventninger 
skal deles på tværs af afsnittet for 
at fastholde en ensartet tilgang 
og en høj standard for opførsel. 
Afklare gensidige forventninger 
handler ikke om at udarbejde 
regler, som patienterne skal føl-
ge, således at det er lettere for 
personalet at fortælle, hvordan 
patienten skal opføre sig. Afklare 
gensidige forventninger er en 
omfattende og offentlig samtale 
om, hvordan to forskellige grup-
per, der deler en lokation, bør 
opføre sig overfor hinanden. Af-
klare gensidige forventninger er 

ikke en smuk planche, et ”state-
ment” eller noget kun personalet 
kan pege på eller henvise til, når 
det bliver svært. Det skal være 
meget klart, at patienterne også 
kan pege på eller henvise til den, 
når personalets opførsel falder 
ved siden ad.       

Milde ord – Soft Words

Milde ord er en intervention, der 
skal skærpe de interaktionsfær-
digheder, personalets gør brug af 
i forbindelse med, at flashpoint-
situationer opstår, som kan føre 
til hændelser. Milde ord er ikke 
blot skilte i afsnittet. Milde ord 
er en tilgang, der skal minde om 
og opfordre personalet til altid 
at anvende den bedste form for 
kommunikation i forbindelse 
med den vanskelige samtale. 
Milde ord er ikke en ”halleluja-til-
gang” – det er kommunikation 
på højt niveau. Forvent at blive 
udfordret!

Kommunikativ deeskalering - 
Talk Down

Kommunikativ deeskalering er 
en måde at udvide personalets 
deeskaleringsevner på, øge den 
psykologiske forståelse og udnyt-
te de eksisterende færdigheder 
blandt personalet – ”den der er 
bedst til det, er den, der udfører 
det” ¬– samt at skabe samhørig-
hed i personalegruppen.  Kom-
munikativ deeskalering er ikke 
blot at hænge planchen op i et 
hjørne af kontoret på afsnittet 
og håbe på, at personalet læser 
og forstår den. Kommunikativ 
deeskalering er en måde at give 
form til at træne deeskalerings-
færdigheder på afsnittet. Kom-
munikativ deeskalering er ikke 
noget, der bare sker eller ikke 
kan forbedres. 

Positive ord - Positive Words

Positive ord er en måde at foku-
sere på årsagen til, at vi startede i 
sygeplejen – et ønske om at give 
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omsorg og hjælpe. Positive ord er 
ikke blot en retorisk illusion, der 
skal få det til at se ud som om, 
vi ønsker at hjælpe og drage om-
sorg. Positive ord er en måde at 
hjælpe personalet til at identifice-
re og dele en positiv opfattelse af 
patientens styrker og aktiver, at 
se sagen fra flere sider og starte 
vagten med håb, optimisme og 
respekt. Positive ord handler ikke 
om at komme med sarkastiske 
eller spøgende kommentarer, 
gøre nar af patienten eller den-
nes adfærd eller skabe en negativ 
opfattelse af samme.

Støtte ved dårlige nyheder - Bad 
News Mitigation

Støtte ved dårlige nyheder er en 
intervention, der proaktivt skal 
støtte patienten inden, der er et 
reelt behov. Støtte ved dårlige 
nyheder er ikke en interventi-
on, der skal beskytte patienten 
mod livet eller true dem med 
konsekvenser. Støtte ved dår-
lige nyheder er, at personalet 
er opmærksom på situationer, 
hvor patienten eventuelt vil få 
overleveret dårlige nyheder og 
hurtigt være klar med støtte. 
Det betyder, at personalet skal 
kende patienterne, deres situ-
ation, deres venner, familie og 
netværk. Støtte ved dårlige ny-
heder er ikke blot at sige: ”Jeg 
er ked af at måtte sige”, når vi 

fortæller patienten, at der er 
noget, han ikke kan få, som han 
virkelig gerne vil have, men det 
er en måde, vi grundigt forbere-
der os på, inden vi overleverer 
den dårlige nyhed.    

Lær hinanden at kende - Know 
Each Other

Lær hinanden at kende er deling 
af personlige informationer mel-
lem patienter og personale, der 
medvirker til at lette samtalen, 
skabe lighed og gensidig respekt. 
Lær hinanden at kende er ikke 
personalet, der deler personlige 
informationer med kollegaer 
eller en måde at give personale 
informationer til patienterne. 
Det understreger en ubalanceret 
magtbalancen mellem disse. Lær 
hinanden at kende er skabelsen 
af et ”rum”, hvor både personalet 
og patienterne kan vise deres 
menneskelighed. Lær hinanden 
at kende er ikke en måde, hvorpå 
personalet kan vise, hvem de er 
overfor deres kollegaer foran pa-
tienterne. 

Hjælp hinanden - Mutual Help 
Meeting

Hjælp hinanden er et møde eller 
lignende, hvor patienterne har 
mulighed for at give udtryk for 
ting, de kan gøre for at hjælpe 
og støtte hinanden og sætte pris 

på eller takke for den hjælp og 
støtte, de har modtaget. Hjælpe 
hinanden er ikke et forum, hvor 
patienterne kan klage eller kom-
me med forslag til, hvad perso-
nalet eller hospitalet skal gøre, 
eller et sted hvor personalet 
overleverer nyheder til patien-
terne. Hjælpe hinanden er, hvad 
angår patientplejen, en mulig-
hed for, at personalet træder et 
skridt tilbage, og patienterne et 
skridt frem. Det giver mulighed 
for at værdsætte den hjælp og 
støtte, patienterne giver hinan-
den, og styrke forholdet mellem 
patienterne. Hjælp hinanden er 
ikke psykoterapi, involverer ikke 
nogen form for analyse og kræ-
ver ikke særlige kvalifikationer 
eller kurser for at facilitere eller 
deltage i. 

Beroligende metoder - Calm 
Down Methods

Beroligende metoder er en sam-
ling af udstyr og en selvhjælps-
ressource for patienterne, når de 
er i nød. Beroligende metoder 
er ikke en kasse med udstyr, der 
står på kontoret og samler støv 
eller blot udleveres til patienter-
ne. Beroligende metoder er en 
samling af udstyr, der kan anven-
des til at hjælpe den agiterede, 
ængstelige, rastløse og irritable 
patient til at opnå en afslappet 
sindstilstand. 
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Genskabe tryghed - Reassurance

Interventionen genskabe tryghed 
er øget fokus på begivenheder i 
afsnittet, der kan skabe bekym-
ring, angst og vrede hos patien-
terne, og en indgriben så dette 
ikke sker. Genskabe tryghed er 
ikke blot at fortælle patienterne 
”at det hele nok skal gå”, når de 
henvender sig til personalet ved 
døren til kontoret. Genskabe 
tryghed er en standard for inter-
ventioner, som patienter tilbydes, 
når de f.eks. har oplevet ubeha-
gelige begivenheder. Genskabe 
tryghed er ikke at sladre om den 
vanskelige patient. 

Udskrivelseshilsen - Discharge 
Messages

Udskrivelseshilsen er en måde, 
hvorpå tidligere indlagte patien-
ter (eksperten) kan overbringe 
gode råd til ny-indlagte. Udskri-
velseshilsen er ikke en måde at 
fremhæve, hvor godt afsnittet 
og personalet er. Udskrivelses-
hilsen er en måde at videregive 
positive meddelelser, der giver 
den ny-indlagte patient håb og 
opmuntring. Udskrivelseshilsnen 
er ikke en måde, hvorpå patien-
terne kan give personalet eller 
hospitalet et ”klap på skulderen”. 
Udskrivelseshilsnen indehol-
der tre elementer: 1. Oprigtig/
autentisk hilsen, 2. Fra patienter 

målrettet andre patienter og 
3. Omhandlende patienternes 
positive oplevelser på afsnittet. 
Udskrivelseshilsen behøver ikke 
kun at foregå i forbindelse med 
udskrivelse, og det er op til af-
snittet, hvordan de fremvises. 
Udskrivelseshilsen er ikke perso-
nalet eller patienter, der videregi-
ver positive ”statements”, citater, 
”memes”, håbefulde udsagn eller 
inspirerende tanker, medmindre 
disse indeholder de tre tidligere 
beskrevne elementer. Positive 
”statements”, citater, ”memes” 
osv. kan selvfølgelig godt have en 
værdi, men er ikke interventio-
nen ”Udskrivelseshilsen”. 

Om ledelse (oktober 2015):
Jeg er blevet bedt om at tale til 
ledere fra Fraser Health i British 
Columbia om Safewards i mor-
gen. Det har fået mig til endnu 
engang at tænke på en ”Sa-
fewards-måde” at implementere 
Safewards på. Jeg har tænkt over 
dette i lang tid uden at finde nog-
le klare svar. I morges fandt jeg 
på det efterfølgende, og jeg tror, 
det virker.

 − Anvend ”milde ord” for at ska-
be engagement

 − Anvend ”afklare gensidige 
forventninger” for at sikre at 
de underliggende principper 
accepteres og følges

 − Anvend ”kommunikativ de-

eskalering” som teknik til at 
respondere på modstand

 − Anvend ”genskabe tryghed” 
efter ledelsesinitiativer der kan 
være misforstået

 − Iværksæt kommunikations- og 
støttestrukturer på samme 
måde som ”hjælp hinanden” 
møder

 − Del erfaringer fra andre syge-
plejersker, fra andre afsnit på 
andre hospitaler, med billeder 
og videoer om Safewards im-
plementering på samme måde 
som ”udskrivelses hilsner”

 − Ved alle ledelsesmøder, anvend 
”positive ord” om personale, 
afsnit, afdelinger, organisatio-
ner og sektorer

 − Vær opmærksom på ændrin-
ger i organisationen (f.eks. 
udskiftning af nøglemedar-
bejdere/-ledere) der kunne 
have indflydelse på Safewards 
implementeringen og planlæg 
sammen med andre, hvordan 
man håndterer dette – ”støtte 
ved dårlige nyheder”

 − Identificer kriser (sygdom, per-
sonalemangel) tidligt og tilbyd 
personalet redskaber og støtte 
til at klare situationen – ”bero-
ligende metoder”

 − Udjævn (ledelses) hierarkiet 
ved at dele nogle personlige 
informationer – ”lær hinanden 
at kende”
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Indkaldelse til 
generalforsamling 2018
 
Den årlige generalforsamling i Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejer-
sker 2018 afholdes i forbindelse med Årsmødet i Åbenrå d. 13. juni

13. juni kl. 12.30 – 14.00 Åbenrå 
Psykiatrisygehus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden

4. Formandens beretning
5. Forelæggelse af regnskab og 

budget
6. Fastlæggelse af størrelse af 

kontingent
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Frist for forslag til punkter til 
behandling på generalforsamlin-
gen sendes senest den 1. Maj til 
formanden.

Endelig dagsorden kan ses på 
hjemmesiden: www.dsr.dk/fs11

Hvem skal være 
Årets Psykiatriske 
Sygeplejerske 2018? 
Arbejder du sammen med eller kender du en psy-
kiatrisk sygeplejerske som er medlem af Fagligt 
Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker og som i 
sit arbejde: 

 − Sikrer faglig udvikling af den 
kliniske sygepleje 

 − Arbejder med sundhedsfrem-
me og forebyggelse i forhold til 
den kliniske sygepleje 

 − Sætter fokus på samarbejde med 
patienten og dennes netværk

 − Medinddrager patientens re-
covery proces som en integre-
ret del af sygeplejen 

Så skal denne psykiatriske sy-
geplejerske indstilles til at blive 
kåret som ÅRETS PSYKIATRISKE 
SYGEPLEJERSKE 2018.

Prisen på 10.000,- kr. uddeles ved 
Fagligt Selskab for Psykiatriske 

Sygeplejerskers generalforsamling 
som afvikles den 13. Juni i forbin-
delse med årsmødet. Både enkelte 
medlemmer og grupper af syge-
plejersker kan indstille en sygeple-
jerske til prisen. Indstillingerne vil 
blive bragt i Psykiatrisk Sygepleje. 

Indstillingen skal indeholde: 
 − Beskrivelse af indsatsen herun-

der fokus på det særlige som net-
op denne sygeplejerske står for 

 − Beskrivelse af resultatet af 
indsatsen eller det forventede 
resultat

 − Navn, arbejdssted, medlem-
snummer og e-mail på den 
indstillede. 

 − Foto af den indstillede 

Indstillingen må være på max 
500 ord. 

Navn, medlemsnummer og 
e-mail på den der indstiller, skal 
ligeledes fremgå. Der bliver ned-
sat et bedømmelsesudvalg med 
repræsentanter for formandska-
bet for DSR, brugerorganisatio-
nerne og fra Det Faglige Selskab. 

Indstillingen skal være forman-
den i hænde senest den 15. april 
2018. Indstillingsskema lægges 
på Fagligt Selskabs hjemmeside i 
januar 2018. 
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Psykiatrisk sygepleje i 
Danmark, nye veje nye 
muligheder
 
Årsmødet og generalforsamling for medlemmer af fagligt selskab for psyki-
atriske sygeplejersker afholdes i Åbenrå d. 13. juni – indkaldelse af forslag 
til præsentationer vedr. temaet: ”Psykiatrisk sygepleje i Danmark, nye veje 
nye muligheder”

Årsmødet holdes på det nye psy-
kiatrisygehus i Åbenrå, hvor årets 
psykiatriske sygeplejerske også 
kåres. 

Oplægsholdere tilstræbes at re-
præsentere hele landet. Vi plan-
lægger at der afholdes mindre 
oplæg om psykiatrisk sygepleje i 
Danmark med fokus på nye veje 
og nye muligheder. Vi opfordrer 
derfor psykiatriske sygeplejersker 
fra hele landet til at indsende et 
abstrakt om deres projekter. Pro-
jekterne kan præsenteres mundt-
ligt eller som en poster.

Abstrakt skal indeholde følgende 
punkter:

 

Titel 

Afsnit og Region

Navn på oplægsholder incl. 
arbejdsadresse og mail-adresse

Beskrivelse Max 300 ord Baggrund, formål, metode, resul-
tater, konklusion og eventuelt 
perspektivering

Poster eller mundtlig præsen-
tation

 
Abstrakt sendes til bestyrelsesmedlem Hanne Becker h.nissen@rn.dk 
senest d. 1. april 2018. Oplægsholdere får besked om eventuelt oplæg 
d. 15. April 2018.

Nordisk Konference 2019
I 2019 arrangerer PSSN (Psyki-
atriske sygeplejerske sammen-
slutning i Norden) en 3 dages 

konference på Færøerne fra 19/9 
– 21/9 2019. Det bliver en spæn-
dende konference med temaet 

”Developing dialogue”
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Psykiatrien i alle regioner holder i fællesskab en statuskonference om 
nedbringelse af tvang og en fagkonference om Trauma Informed Care 
d. 26. og 27. februar 2018 på Hotel Nyborg Strand. 

Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til internationale 
og nationale metoder, der virker i forhold til forebyggelse af tvang.

På statuskonferencen  d. 26 februar skabes der et samlet overblik 
over hvordan de mange igangsatte tvangsforebyggelse initiativer vir-
ker i praksis, og der diskuteres fremtidige indsatsområder, således at 
målet om at halvere antallet af bæltefikseringer inden 2020 nås.

Udover politiske oplæg, vil der være workshops fra de forskellige regi-
oner. Hovedomdrejningspunktet er de seks kernestrategier, herunder 
Traume Informed Care, som Dr. K.A. Huckshorn kommer og fortæller 
om (der er mulighed for tolkning).

Alle der i løbet af de sidste år har arbejdet med tvangsforebyggende 
projekter/initiativer opfordres til at præsentere deres vigtigste initiativ 
i en workshop.  Derudover udkommer der et inspirationskatalog hvor 
alle opfordres til beskrive deres indsatser. 

På fagkonferencen d. 27. februar fortæller Dr. K.A. Huckshorn om 
hvad Trauma Informed Care er og hvordan man arbejder med det i 
USA. 

Tilmeldingen åbner d. 6. november, hvor der også udsendes foreløbigt 
program. Man vil kunne tilmelde sig den første dag, den anden dag 
eller begge.

Sæt kryds i kalenderen d. 26. og 27. februar 2018

FOREBYGGELSE AF 
TVANG I DANMARK  

 ”TRAUMA 
INFORMED CARE”

STATUSKONFERENCE OM

OG FAGKONFERENCE OM
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BOGANMELDELSE

Livshistorie 
 fortællinger - 
nøglen til livet
En inspirations- og 
praksisbog

“Livshistoriefortællinger – nøg-
len til livet” handler om, hvor-
dan vi gennem fortællinger 
skaber sammenhæng og mening 
med tilværelsen. Intentionen 
med bogen er at videreformidle 
viden om livshistoriefortællin-
ger som konkret metode i psy-
kosocialt rehabiliteringsarbejde 
- både i teori og praksis. Gen-
nem 13 kapitler guides læseren 
gennem  livshistoriefortællin-
gens mange  nuancer. Bogen 
indledes med en redegørelse 
for livshistoriefortællingen som 
en faglig metode, hvorefter der 
dykkes ned i den professionelles 
rolle og ansvar i form af spil-
leregler og etik. Efterfølgende 
drages der paralleller til andre 
teorier og metoder, så som åben 
dialog, systemisk tænkning, nar-
rativ terapi, kognitive tilgange 
og livshistoriefortællinger som 
led i recovery processer, hvor 
der blandt andet tages udgangs-
punkt i Alan Topors kriterier for 
at komme sig, hvor mening er 
centralt og Aron Antonovskys 
begreber begribelighed, hånd-
térbarhed og meningsfuldhed. 
Der fortælles om livshistorie-
fortællingen i forskellige kon-
tekster: individuelt, i grupper, i 
forbindelse med handleplaner, 
i et kost- og motionsperspek-
tiv, i et misbrugscenter og om 

kulturforandringer i en stor 
personalegruppe. Bogen sluttes 
af med et kapitel om ledelse og 
implementering af livshistorie-
fortællinger og et bud på hvor-
dan man selv kommer igang 
gennem inspiration og øvelser 
til fortællinger.

Bogen er letlæst, gennemarbej-
det og godt struktureret - og 
selv om der er tale om 12 for-
fattere samles bogen til en fin 
helhed. Forfatterne formår at 
formidle deres erfaringer på en 
systematiseret måde og samti-
digt at koble deres fortællinger 
til den teoretiske baggrund på 
en håndgribelig måde. “Livshi-
storiefortællinger” henvender 
sig til psykologer, pædagoger, 
socialrådgivere og andet perso-
nale, der arbejder med udsatte 
psykisk syge. Bogen understre-
ger at det er vigtig at man som 
“lytter” skal have erfaring, vi-
den og indsigt i metoden inden 
man kaster sig ud i arbejdet 
med livshistoriefortællingen. 
Har man lyst til at lade sig inspi-
rere til det helende arbejde der 
ligger i livshistoriefortællinger 
kan jeg på det varmeste  anbefa-
le bogen.

Livshistorie fortællinger  
- nøglen til livet 

Jonas Gústafsson (red.)

Frydenlund, Frederiksberg C 
2014

Af Linda Kristina Pohl, sygeplejerske, 
Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa
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Få udvidet dit fagbibliotek
Ved anmeldelse af en af disse bøger modtager du 
den gratis. Din boganmeldelse bringes i Psykia-
trisk Sygepleje. 

Kontakt Lili Bermann,  
liliberm@rm.dk for at blive 
anmelder

Med mig selv som red-
skab – om at være pro-
fessionel med følelser 

Af Berit Mus Christensen & 
Maja Nørgård Jakobsen 
Forlag Frydenlund. 2017

At se og at indse – om 
forskellige former for 
evidens

Af Kari Martinsen & Katie 
Eriksson 
Forlag Munksgaard. 2013

Bariatri i et tværfagligt 
perspektiv

Af Jette Ingerslev & Andreas 
Printzlau (RED.)
Forlag: Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck. 2016 

 
Sygeplejeteoretikere- 
Bidrag og betydning for 
moderne sygepleje

Af Ann Marriner Tomey & 
Martha Raile Alligood 
Forlag Munksgaard. 2011

Møder mellem offer og 
krænker

Af Hanne Andersson & 
Karin Sten Madsen (red.) 
Forlag: Frydenlund 2016

ANGST, GRÆNSER OG 
RUM – Om angstens 
ressourcer og nødven-
dighed

Af Lise Winther-Jensen 
Forlag: Frydenlund 2016

ETIK I PSKIATRIEN

Af Jakob Birkler 
Forlag: Munksgård 2018
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Fagligt Selskab for Psykiatriske 
Sygeplejersker,  
http://www.dsr.dk/fs/fs11

http://www.dsr.dk/fs/fs11
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