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sker ikke helt forstod, hvad navnet dæk-
kede over. Derfor lagde vi hovederne i 
blød og op sprang navnet Omhu.

Alle mennesker ønsker at blive behand-
let med omhu. Alle faggrupper ønsker at 
behandle patienter og borgere med om-
hu. Derfor er dette navn passende for et 
magasin, der i fremtiden vil fokusere på 
viden, nyheder og forskning og formidle 
dette - med omhu.

LONE NØRGAARD MØLLER,
LEDENDE SYGEPLEJERSKE FOR M-AMBULATORIET 
OG CHEFREDAKTØR

Det magasin du sidder med i hænderne er 
nyt. Navnet er et andet, artiklernes fokus 
er også anderledes, og sidst men ikke 
mindst er magasinet blevet gratis.

Det Nationale Videnscenter for Oligo- 
frenipsykiatris fornemste opgave er at 
orientere, informere og inspirere fagper-
soner, pårørende og udviklingshæmmede 
om psykiske lidelser hos mennesker med 
udviklingsmæssige udfordringer. En op-
gave vi, der arbejder i det nationale vi-
denscenter, tager meget alvorligt.

Det gør vi, blandt andet fordi psykiatri-
en også forandrer sig i disse år. Nogen er 
endda gået så vidt, at de postulerer, at 
psykiatrien er på vej mod et paradigme-
skifte. Hvor om alting er, så mærker med-
arbejdere, patienter, borgere og pårøren-
de i hvert fald, at noget er ved at forandre 
sig.

Det nye ”sorte” indenfor psykiatrien er 
ambulatoriedrift. Vi har for alvor opstartet 

ambulatoriebehandling i forbindelse med 
behandling og udredning af psykisk syg-
dom hos mennesker med udviklings-
hæmning - rigtig mange udviklingshæm-
mede, personale og pårørende vil i den 
kommende tid modtage indkaldelser til at 
møde ind i ambulatoriet i Aarhus, på Aar-
hus Universitetshospital, Risskov eller til 
vores nye satellit-ambulatorium i Ringkø-
bing.

Hvorfor nu det? Det kan man læse me-
get mere om i en af vores artikler om, 
hvordan sygeplejerskerne arbejder, og 
hvor vi i en faktaboks prøver at forklare 
lidt om de organisatoriske forandringer, 
der er på vej.

Vi har også ændret på navnet. En gang 
hed dette magasin ViPU Viden. Det har vi 
nu ændret til ”Omhu”. I forbindelse med 
en brugerundersøgelse, hvor vi havde fo-
kus på nye målgrupper for magasinet, vi-
ste det sig, at f. eks læger og sygeplejer-

LEDER

Nogen bygger læhegn og andre bygger vindmøller, 
når forandringernes vinde blæser ...
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H le, da hun kommenterer sin alder og sin 
smarte sorte kjole over de olivengrønne 
strømper. ”Nu skal man jo have noget på, 
der er stort og sjasket og som skjuler alle 
elendigheder,” siger hun. Men det er nu 
ikke elendighed, der lyser ud af snart 
65-årige forstander Rose Marie Olsen her 
de sidste par uger inden, hun siger farvel 

Hun fisker sin egen mad frem, da det er 
tid til frokost i spisestuen på Vestereng - 
et bofællesskab for udviklingshæmmede 
seniorer. Hun lægger ikke skjul på, at hun 
ikke går ind for pædagogiske måltider, 
hvor personalet skal spise det samme 
som beboerne. Hun lægger heller ikke 
skjul på, at hun gerne vil tabe sig en smu-

FRA HOLDNING 
              TIL HANDLING

AF  JOURNALIST METTE EGELUND OLSEN / FOTOS HANNE ENGELSTOFT
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ren er der,” siger Rose Marie Olsen, der i sit 
lederskab tænker meget tværfagligt.

Alle skal kunne
”Vi arbejder med teamet og ikke med én 
kontaktperson. Det handler om professio-
nalisme. Så det ikke bliver ejerskab og fa-
milie, men så man bedre kan se perspek-
tivet. Vi arbejder på, at det ikke bliver 
personafhængigt. Alle skal kunne gå ind 
til borgeren, for det er ikke sikkert, du er 
der i morgen,” fortæller Rose Marie Olsen.

Hun mener, at jo mere vi ved om hjer-
neskader og udviklingshæmmede men-
nesker, jo mere komplekst bliver arbejdet, 
og det er ikke nok at sende én af persona-
lerne på neuropædagogisk kursus. Jo me-
re specifik viden om hjernen, jo mere må 
vi se på, hvilke faglige kompetencer, man 
skal have. 

De borgere Rose Marie Olsen og hen-
des kollegaer får i dag, har mange flere 
komplekse dele end tidligere, og ofte er 
der psykiatriske lidelser oveni både de-
mens og udviklingshæmning.

Pædagoger vægter underholdning
Livet skal leves hele livet, men det leves 
ud fra forskellige levenormer. De udvik-
lingshæmmede ældre mennesker har 
måske ikke bil eller børnebørn og heller 
ikke nødvendigvis familie. Men vi giver 
dem netværk og historie og en livekon-
cert med deres yndlingsmusiker. 

”Vi er blevet meget underholdningspæ-
dagoger på den sociale del. Strukturen 
omkring den udviklingshæmmede er me-
get normbaseret og i forhold til, hvad jeg 
gør selv. Men vi skal være støttende og 
ikke styrende. Vi er ikke gode nok til at 
spørge, og de har svært ved at svare. For 
som sagt så svarer de udviklingshæmme-
de tit nej. 

Rum og rammerne betyder meget. Hvis 
der f.eks. ikke er ordentlige mødesteder, 
bliver de meget isolerede. Vi taler om lige-
værdighed. Men vi er ikke lige. Vi skal være 
mere bevidste om den professionelle del. 
Vi er for meget private. Vi tror, vi skal ind-
drage os selv. Men vi er her for at yde et 
arbejde. Det kan man godt skille ad og 
stadig give et trygt og godt liv til de udvik-

og tak til mere end 40 års arbejde med 
udviklingshæmmede mennesker. Hendes 
medarbejdere kalder hende i deres farvel-
sang for farverig og prægtig som en løvin-
de, der går ind i kampen med kløgt og mod 
og med en næve så stærk, varm og god. 
Og hun er ikke bange for at sige sin me-
ning.

For høj en barre
”Pædagogikken har ændret sig fra den-
gang, jeg startede i 1972 som omsorgsas-
sistent. Nu er man mere neuropædago-
gisk orienteret samtidig med, at man er 
blevet mere, hvad jeg vil kalde underhold-
ningspædagog. Det handler om ferie og 
at spise ude. Men det grundlæggende 
omkring de udviklingshæmmede menne-
sker tager vi ikke hensyn til,” siger Rose 
Olsen og fortsætter:

”I begyndelsen, da det stadig hed ånds-
svageforsorgen, troede vi på, at de udvik-
lingshæmmede mennesker havde under-
visningspotentialer. Vi skulle træne dem 
til selv at lære at bo. De blev medinddra-
get i basale ting som at vaske hår og lave 
mad. Vi troede på uudnyttede kompeten-
cer, som vi ville have i spil. Vi havde en vi-
sion om et selvstændigt liv. Måske satte vi 
barren for højt. Dengang var ordet habili-
tering. Nu er det rehabilitering. Nu kalder 
vi det for inklusion.Vi taler om integration. 
Den er lykkedes på nogle områder. De er 
ikke nødvendigvis blevet venner med na-
boen, men man har lavet et parallelt tilbud 
til udviklingshæmmede,” siger Rose Marie 
Olsen og fortsætter:

”Et liv så nær det normale som muligt er 
gennemsyret af både godt og ondt. For 
når man som pædagog tror på, at den 
måde man selv lever på er den rigtige, 
stiller man for store krav. Det er altid en 
balance. Udviklingshæmmede mennesker 
siger ofte nej, fordi de ikke kan overskue 
konsekvenserne,” fortæller Rose Marie 
Olsen.

Ældres kultur skal bevares
Rose Marie Olsens liv med udviklings-
hæmmede mennesker har altid været 
troen på det og en skabelse af rammerne 
til det. Og hendes hjerte banker særligt 

for de ældre udviklingshæmmede. Det 
har det gjort siden 1993, da hun begynd-
te at arbejde med denne gruppe af udvik-
lingshæmmede mennesker. 

”Jeg mener, at de ældre også har en 
kultur, vi skal respektere. Og det har været 
en gave at bygge et tilbud målrettet den 
gruppe. For livet skal leves. Hele livet. Men 
kommunalreformen har udfordret os til, at 
man prioriterer det borgernære og ikke 
fagkompetencerne. Måske er man uheldig 
at leve i en ”forkert” kommune. Og at inte-
grere udviklingshæmmede ældre på al-
mindelige plejehjem er ikke en succes. Der 
er ikke nok viden i støttecentrene, når der 
f.eks. sker aldersrelaterede adfærdspro-
blematikker,” forklarer Rose Marie Olsen.

Hun stiller spørgsmålet: Er det borger-
ne eller personalet, der skal flytte sig? 

Pædagoger skal se på, hvad de er her for. 
Hvad er deres opgaver?

”Vi forsømmer at se, hvad der er vigtigt 
for borgerne. F.eks. er vi der måske ikke 
om aftenen som personale. Men ældre 
bliver tit mere urolige og angste om afte-
nen. Så er det os, der bør ”flytte” os. Vi må 
ikke glemme, at vi tjener penge for at 
være der. Og vi skal være der, når borge-

Et liv så nær det 
normale som muligt er 
gennemsyret af både 

godt og ondt. 
For når man 

som pædagog tror på, 
at den måde 

man selv lever på er den 
rigtige, stiller man 

for store krav
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”Du er der - og er bare dig.

Du sprænger hver en spærret vej,

i kamp som en løvinde.

En kamp, der kræver kløgt og mod.

En næve stærk og varm og god.

Du er en prægtig kvinde!”

{strofe fra kollegaers farvelsang}
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og visioner, der er tydelige i praksis. Den 
politik der udøves skal ses på gulvet. Hold-
ninger skal blive til handlinger,” siger Rose 
Marie Olsen.

Fri til børnebørn
Hun har haft et spændende arbejdsliv i en 
spændende periode, hvor de udviklings-
hæmmede mennesker er blevet til borge-
re. Og arbejdet - det har hun gjort, siden 
hun var 14 år. 
Nu er det tid til at passe de to børnebørn, 
høre foredrag, læse gode bøger og holde 
søndag uden at skulle noget. Manden, der 
er pensionist, venter også derhjemme. 

”Jeg har altid været leder og har altid 
haft fuldtidsjob. Nu kan jeg så være au-
pair i København hos mine børnebørn,” 
siger Rose Marie Olsen, der for øvrigt også 
har modtaget N. E. Bank-Mikkelsens Pris.

”Men hvornår? Det kan jeg ikke helt 
huske. Jeg går ikke rigtigt op i datoer.”

lingshæmmede mennesker,” pointerer 
Rose Olsen. 

Hun nævner også, at grådighed har 
meldt sig lidt på banen hos de pårørende. 
Tonen har ændret sig gennem tiderne. 

De påtaler måske de visne blomster i 
vindueskarmen i stedet for selv at smide 
dem ud.

”Forældre og pårørende er en ressour-
ce. Før jagede vi de pårørende væk og 
bestemte. Men de skal medinddrages, så 
det ikke er grådighed, der tegner billedet.”

 
Tæt lederskab
Rose Marie Olsen har det godt med at gå 
af. Nu er det andre opgaver og andre le-
delsestyper, man skal have. Og det mener 
hun ikke er hende.

”Jeg er glad for at holde op. Det er en ny 
tid med andre bevillinger og fokusområ-
der i kommunerne. Og siden kommunalre-
formen har jeg haft et omtumlet liv, hvor 
jeg blandt andet har overtaget lederska-
bet tre steder. Og at være leder mange 
steder, trives jeg ikke med. Der er brug for 
tæt, synlig og tilstedeværende ledelse for 
at kunne være i helikopterperspektivet. 
Og der hvor der ikke er en tæt leder, be-
gynder ”egne ideer” ofte at rumstere. Le-
derens opgave er også at skabe værdier 

FAKTA
Rose Marie Olsen tiltrådte som leder i 1993 til institutionen Elleruphus for ældre udviklingshæmmede. 
Egentlig skulle den lukke. Men man valgte at bygge videre på det, der var. Og det var godt. 
For selv om man skal udvikle, kan man ifølge Rose Marie Olsen godt tage udgangspunkt i det, der er. 
Det endte med et projekt om farver. Og det gav pote. Der var efterspørgsel på pladser. 
Derfor valgte man at bygge helt nyt. Det blev til projekt Otium. Vestereng i Skaarup tæt på Svendborg. 
Og det skulle være - og det blev - en spydspids med speciale i ældre udviklingshæmmede. 

I 2007 fik Rose Marie Olsen N. E. Bank-Mikkelsens pris, der gives til ”mennesker der sætter deres liv og kræfter 
ind på, at alle mennesker har krav på at blive mødt med værdighed”. 
Og en af begrundelserne lød:
”Hun sætter medbestemmelse og personlig integritet højere end beskyttelse og formynderi.”
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Brobygning 
               fremmer                  livskvalitet

Der findes ikke vanskelige borgere for 
sygeplejerske Christina Iwang Søndergård. De 
skal blot støttes på den rigtige måde i deres 
liv, og der skal lyttes og tænkes utraditionelt, 
for det vigtigste er, at 
borgerne selv bestemmer over deres liv
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ne...” - men den lineære tænkning dur of-
te ikke i samarbejdet med de udviklings-
hæmmede borgere. For udviklingshæm-
ning er ikke en sygdom, de er født, som de 
er, og har ofte mange tillægshandicaps,” 
fortæller Christina.

Tværfaglighed for borgerens skyld
Hun mener, at det pædagogiske persona-
le og det sundhedsfaglige personale skal 
være i tæt dialog med hinanden omkring 
borgerens egne ønsker og behov for på 
den måde at undgå faglige uenigheder. I 
stedet er sigtet en tværfaglig supervision 
omkring borgerens liv, så de to faggrup-
per tilsammen skaber helhed i borgerens 

Christina Iwang Søndergård vil rigtig ger-
ne bygge bro og undervise sundhedsfag-
ligt personale i en pædagogisk tilgang til 
mennesker med udviklingshæmning, 
men ikke nok med det, brobygningen går i 
høj grad også den anden vej. På Handicap 
Løgumgård, bosted for 79 borgere med 
udviklingshæmning af svær grad, funge-
rer hun som konsulent/supervisor for det 
pædagogiske personale ift. det sund-
hedsfaglige perspektiv, så personalet kan 
varetage den basale sygepleje, som men-
nesker med udviklingshæmning har brug 
for. Der er fokus på bl.a. medicinhåndte-
ring, idet alle medarbejdere gennemfører 
et medicinkursus, inden de må håndtere 

medicin. Medarbejderne har fået rutine i 
at håndtere medicinen, og alt som kan 
dosispakkes, bliver pakket på apoteket. 
Det har øget sikkerheden markant. Hun 
oplever, at de udviklingshæmmede bor-
gere får flere og sværere tillægshandicap. 
Så stedets tilgang er, at pædagogerne 
skal kunne håndtere mindre sundheds-
faglige opgaver, og det vurderes individu-
elt, hvad der skønnes rigtigt, så borgeren 
har det bedste liv.

”Sundhedsfagligt uddannede har fokus 
på sygdom og lærer gennem uddannel-
sen at tænke logisk og naturvidenskabe-
ligt, det er helt grundlæggende: ”Håret 
skal i hestehale, hænderne skal være re-
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Mange mennesker med udviklingshæmning er i hverdagen omgivet af et pæ-

dagogfagligt personale, men sundhedsfagligt personale udgør også en vigtig 

aktør i mange udviklingshæmmedes liv. Hvordan fungerer de to faggrupper 

sammen? Tidsskriftet Omhu sætter fokus på tværfaglig brobygning. 
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male sundhedsfaglige tilgang. For nogle 
kan det syne af en zig-zag kurs for at nå 
målet, men det er vigtigt, at vi som sund-
hedsfagligt personale er mere åbne og 
trækker på de værdifulde observationer, 
som pædagogerne kan bidrage med fra 
hverdagen,” forklarer Christina. 

Sundhedsfaglige kompromisser
Hvis det gode tværfaglige samarbejde 
med pædagogerne kommer i stand, så 
bliver det mere enkelt at finde de rette 
løsninger for borgerne, har Christina erfa-
ret. Selv om hun med sin faglige viden 
nogle gange er nødt til at gå på kompro-
mis, dvs. kun bruge 80 % sundhedsfaglig 
viden ud fra sundhedsloven, virker det 
100 % i serviceloven, fordi den udvik-
lingshæmmede borger er selv- og med-
bestemmende. Det er et samarbejde med 
borgeren på borgernes præmisser, hvor 
pædagogerne har en mulighed for at 
støtte og vejlede borgerne uden at have 
dårlig samvittighed over for det sund-
hedsfaglige personale. Christina mener, 

liv, fordi målet er maksimal trivsel for bor-
gerne. Det stiller store krav til det sund-
hedsfaglige og det pædagogiske perso-
nale og kræver nogle sygeplejefaglige 
kompromisser. Hun oplever nogle gange, 
at hendes egen faggruppe er for lineært 
tænkende, når de arbejder med borgere, 
der også er diagnosticeret med udvik-
lingshæmning.

Borgeren bestemmer
”Det er vigtigt, at vi som sundhedsfagligt 
personale husker at reflektere over den 
udviklingshæmmede borgers liv, og hører 
alle relevante observationer om borger-
nes liv. Når den udviklingshæmmede bor-
ger rammes af somatiske sygdomme som 
alle andre, f.eks. lungebetændelse eller 
influenza, så kan man ikke bare forvente, 
at de kan samarbejde om helbredelsen. 
Uanset hvor meget vi ønsker at hjælpe 
den udviklingshæmmede borger til hel-
bredelsen, er det borgeren, som selv be-
stemmer og skal samarbejde. De fleste 
sygeplejerskers faglige afsæt, inklusiv 

mig selv, er at være problemløsende, at 
læse borgernes journal, se på borgerne 
og så lave en plan for, hvordan vi mener, 
borgeren kan blive helbredt for at få det 
bedst mulige liv svarende til et rask og 
normalt menneske. Mange udviklings-
hæmmede borgere forstår ikke altid, hvad 
det sundhedsfaglige personale vil gøre 
for at hjælpe dem. Borgerne er mest sty-
ret af deres lyst, hvilket er en af mine ud-
fordringer som sygeplejerske i arbejdet 
med de udviklingshæmmede borgere. 
Borgergruppen stiller store krav til faglig-
heden blandt personalet, da hver eneste 
beslutning skal overvejes, set ud fra både 
sundhedsloven og serviceloven, og det 
kan være svært at agere ud fra begge love 
samtidig. Serviceloven lægger op til, at 
det er på borgerens præmisser, behand-
lingerne skal foregå, så når en borger 
f.eks. har et sår, som kræver speciel pleje, 
så kan det let tage meget længere tid at 
få helingsprocessen gennemført, fordi 
sårhelingsplanen skal være på borgerens 
præmisser og ikke ud fra den mest opti-

Wikipedia: En sygeplejerske udfører, leder, formidler og 

udvikler sygepleje. Sygeplejens kerneområde er omsor-

gen til de syge. Dette opnås primært gennem bevidst brug 

af de mellemmenneskelige relationer. Sygeplejerskens 

virkefelt er bredt defineret og kan lige så vel foregå uden 

for hospitalets rammer som inden for.

Wikipedia: En pædagog opdrager, lærer eller underviser i 

f.eks. vuggestue, børnehave, fritidsordning samt på dag- 

og døgninstitution. En pædagog, er et menneske som fø-

rer et andet menneske fra et sted, til et andet, motorisk, 

socialt, eller følelsesmæssigt, i et ikke nærmere bestemt 

tidsrum.
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borgerens vegne, og her kan sygeplejer-
sker i høj grad være med til at give pæda-
gogerne en større forståelse for psykiatri-
ske problemstillinger og løsninger på dis-
se udfordringer. Hun opfordrer pædago-
gerne til at være rigtig stolte af deres 
faglighed:

”Pædagoger er fremragende til at lade 
borgerne være direktør i deres eget liv. 
Pædagogerne skal være bevidste om, at 
det er vigtigt, at både det sundhedsfagli-
ge og det pædagogiske perspektiv tilgo-
deses i samarbejdet med borgeren. I det 
tværfaglige samarbejde skal man huske 
at bruge hinandens kompetencer og ud-
vikle området omkring arbejdet med bor-
gerne. For at borgerne trives optimalt, er 
det vigtigt, at det tværfaglige samarbejde 
fungerer, og alle relevante faggrupper er i 
dialogen omkring den enkelte borger,” 
slutter sygeplejersken. 

at målet for optimal trivsel kun kan opnås 
ved samarbejde med det pædagogiske 
personale. Det er dem, der er hos borger-
ne 24 timer i døgnet og skal støtte bor-
gerne til at overholde den sundhedsfagli-
ge plan. Så der skal lyttes til pædagoger-
ne, da det er dem, der har den største vi-
den i at støtte borgeren og kendskab til 
borgerens egen forståelse af livskvalitet:

”Det betyder, at vi som sundhedsfagli-
ge personaler skal være risikovillige og gå 
på kompromis med vores sundhedsfagli-
ge tilgang. Vi bliver nødt til at prioritere 
trivsel hos de udviklingshæmmede bor-
gere, for vi kan ikke putte dem i de ”almin-
delige” sundhedsfaglige kasser. Det er de 
små skridt, der tæller, og har borgeren en 
god livskvalitet, så er det en stor sejr for 
mig som sygeplejerske. Pædagogerne har 
en speciel viden omkring kommunikatio-
nen med den udviklingshæmmede bor-
ger, og deres pædagogiske tilgang forhin-
drer ofte magtanvendelser og kan mini-
mere brugen af beroligende medicin. 

Nogle gange tager tingene lidt længere 
tid, men når målet bliver nået uden brug 
af magtanvendelse, så er præmissen of-
te, at behandlingen tager længere tid.”

Sundhedsfaglig ballast 
Christina mener, at det for de udviklings-
hæmmede borgeres skyld er vigtigt, at 
det pædagogiske personale lærer så me-
get som muligt om de fysiske og psykiske 
funktioner og reaktioner. Mange basale 
sygeplejefaglige opgaver løses rigtig godt 
af pædagoger, fordi de er der i hverdagen 
og allerede har relationen med borgeren. 
Mange af borgerne er meget sårbare og 
har svært ved, at der kommer en sygeple-
jerske 30 minutter og f.eks. giver son-
demad. Derfor er sondemad en funktion 
som på Handicap Løgumgård er en del af 
pædagogernes sundhedsfaglige opgave, 
da det giver borgerne mere ro, når det er 
pædagogerne, der giver det. Det kan væ-
re rigtig svært for pædagogerne at forstå 
sig på det sundhedsfaglige system på 

BROBYGNING
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terne, men det er godt givet ud, især når 
man mødes første gang. Jeg lærer dem 
bedre at kende, når jeg ser dem i deres 
eget miljø. På den måde får jeg et bedre 
indtryk af, hvordan deres rammer er. Når 
jeg ser en patient i ambulatoriet, kan jeg 
til gengæld hurtigere lave en behand-
lingsplan og nogle gange kan mødet fore-
gå med psykiaterens deltagelse, så der 
ordineres medicin med det samme. Nogle 
patienter kører vi ud til, andre kommer 
her.”

Føler sig værdsat
Rikke Bondrup oplever, at det pædagogi-
ske personale værdsætter sygeplejer-
skens arbejde.

”Men man kan ikke medicinere sig ud af 
al uhensigtsmæssig adfærd, og når jeg 
mødes med personalet om en udviklings-
hæmmet patient, handler det slet ikke 
kun om medicin, men mindst lige så me-
get om adfærd,” siger Rikke Bondrup og 
fortsætter: ”Jeg gør mig ikke klog på at 
være pædagog. Pædagogerne kender 
beboerne bedst, de oplever dem hver dag 
og har mange observationer. De ser de 
små tegn, giver det lille skub om morge-
nen eller skærmer, når der er brug for det 
og tager mange konflikter i opløbet. Men 
vi snakker meget om adfærd, der både 
handler om medicin, og om hvordan ram-
merne kan justeres. Vi søger løsninger 
sammen, bl.a. ud fra observationsskema-
er– hvor tit, hvornår, i hvilke situationer 
bliver patienten vred? Hvorfor mon søv-
nen er dårlig? Jeg bruger min viden om 
den fysiske krop. Hvad skyldes svimmel-
hed? Er det mon medicinens bivirkninger? 
Er der noget galt med blodtrykket? Skal 
dosis op eller ned? Når man så har afprø-
vet både medicinske og pædagogiske 
løsninger, kan det godt handle om at rum-
me og acceptere vanskelig adfærd, men 
så har personalet fået en vished om, at de 
har gjort alt det, der kan gøres, for nogle 
patienter er virkelig meget komplekse.”

Dagens sidste møde
Den sidste patient denne dag er en ung 
mand, der har fået diagnosen ADHD og 
skulle være startet i medicinsk behand-

I dag går turen nordpå til det nybyggede 
bosted, Tendrup Møllevej i Hornslet. Afde-
lingslederen fortæller om dagens første 
patient. Det er gået godt med en sænk-
ning af hendes medicindosis. Den sløv-
hed, der var før, er væk, og heldigvis er 
hun ikke blevet mere hektisk eller urolig, 
så nu er dosis den rette.

”Jeg håber, at personalet oplever mig 
som en god sparringspartner, der har for-
stand på medicin. Jeg føler, at mine syge-
plejefaglige værdier fungerer godt i et 
samarbejde med et pædagogisk persona-
le, fordi vi sygeplejersker er trænet i at 
snakke om hele mennesket, hvorimod 
psykiateren er mere medicinsk og diagno-
stisk orienteret. Som sygeplejerske møder 
jeg patientgruppen med psykiaterens 
faglige ekspertise i ryggen,” fortæller Rik-
ke Bondrup.

Sygeplejerske-teamet mødes en gang 
om ugen til en behandlingskonference 
med overlægen, hvor de informationer, de 
får fra de udviklingshæmmede, pårøren-
de og personale, bliver taget op, så symp-
tomer og adfærd afvejes i forhold til en 
samlet behandlingsløsning.

Forældrene til den næste patient mø-
der op, de får sig en kop kaffe og fortæller, 
at de er meget indstillet på, at blodprø-
vetagningen skal fungere, så deres datter 

kan fortsætte med sin medicin. Der er 
fundet en løsning med beroligelse, hol-
den i hånd og kammerjunkere, så fasthol-
delse kan undgås. Hun kan være meget 
skrigende, men der er også gode perioder. 
En rolig atmosfære og skærmning hjæl-
per, ligesom gåture og 1-til-1 kontakt 
gavner hende. 

”Det er godt, at forældrene er med i 
dag, de havde også nogle ting, de gerne 
ville snakke om. De pårørende har en vig-
tig rolle i et behandlingsforløb med al den 
viden, de har,” siger Rikke Bondrup.

I eget miljø
Vi kører hen til den næste patient, der er 
en ung kvinde med en lang psykiatrisk hi-
storie bag sig. Det er første gang, Rikke 
Bondrup skal se hende. Hun er flyttet for 
sig selv i et enkeltmandsprojekt med et 
fast personale omkring sig, og det har 
hjulpet hende meget, så der er kommet 
mere ro på. Hun bliver ikke så hidsig mere 
og smadrer ikke ting. Pædagogen er enig. 
Det går godt. Men det sidste besøg hos 
overlægen har bragt forvirring med sig. 
Han talte om, at hendes diagnose – bor-
derline - ikke eksisterer længere. Rikke 
Bondrup vil undersøge det nærmere og 
melde tilbage. 

”Det tager mere tid at køre ud til patien-

Når psykiatri
og pædagogik går 
hånd i hånd
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Man kan ikke medicinere sig ud af al uhensigtsmæssig 
adfærd. Det handler slet ikke kun om medicin, men mindst 
lige så meget om adfærd.
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ling med Ritalin. Men Rikke Bondrup bliver 
overrasket. Det viser sig nemlig, at han 
ikke er startet med medicinen som aftalt.  

Det skyldes den røde advarselstrekant 
– på indlægssedlen har personalet læst 
om præparatets bivirkninger. Svimmelhed 
og syn kan påvirkes, og derfor kan det 
være farligt at foretage sig visse ting, som 
eksempelvis kørsel i trafikken og betje-
ning af maskiner.  Det er to ting, der bety-
der rigtig meget for den unge mand, da 
han dagligt kører på scooter og betjener 
maskiner på arbejdet. 

Rikke accepterer fuldt ud modstanden 
og er helt åben over for at undersøge, 
hvad psykiaterens holdning er, og om der 
evt. kan startes op med et alternativt 
præparat. Den unge mand bliver efter-
hånden mere og mere snakkende, da han 
bliver mødt med forståelse. Han fortæller 
om hverdagen og viser os sit værelse. Til 
sidst i samtalen siger Rikke Bondrup, at 
hvis medicinen skal afprøves, kan det bli-
ve nødvendigt, at han undværer kørslen i 
en kort periode. 

Pædagogen nævner, at der under ud-
redningen har været tale om psykolog-
hjælp. Centret kan muligvis tilbyde 3-4 
samtaler, men løsningen kan også være at 
ansøge kommunen om et længevarende 
forløb hos en privatpraktiserende psyko-
log.

Dagens møder er slut, men arbejdsda-
gen er ikke slut for distriktssygeplejer-
sken. Journalskrivningen venter.

BROBYGNING

Rikke Bondrup er distriktssygeplejerske på 
Oligofrenipsykiatrisk Ambulatorium MA4 i Region 
Midtjylland, hvor hun betjener mennesker med udvik-
lingshæmning med psykiske lidelser. 
Mangel på psykiatere i hele landet, især på oligofre-
ni-området, har ført til, at sygeplejersker har overtaget 
en del af de opgaver, der tidligere lå på psykiaterens 
bord. Rikke Bondrup er en ud af fire sygeplejersker, der 
dækker betjeningen af de udviklingshæmmede med 
psykiske lidelser i Region Midtjylland.

FOTO: HANNE ENGELSTOF T
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hvordan det går. Det sker enten ved kon-
sultationer i ambulatoriet eller på boste-
det. 

Når lægen og sygeplejersken vurderer, 
at patienten er færdigbehandlet afsluttes 
vedkommende. Af og til tilbydes psyko-
logtestning og udredning, ligesom der i 
begrænset omfang kan tilbydes psyko-
logsamtaler til svært komplicerede pro-
blemstillinger. Det er lægen, der visiterer 
til det. I gamle dage kunne kommunen 
bestille psykologsamtaler hos Oligof-
reniklinikken og betale for ydelsen. Det 
kan de ikke mere. 

Der arbejdes på - ligesom i almenpsyki-
atrien - at tilbyde pakkeforløb. Det kan   
f.eks. være en særlig pakke med behand-
ling i forhold til diagnosen OCD, ADHD el-
ler depression. Pakkerne, der skal rette sig 
særligt mod udviklingshæmmede men-
nesker, skal sikre, at alle tilbydes samme 
tilbud.

I 2012 blev den såkaldte Masterplan rullet 
ud i psykiatrien i Region Midt. Det betød, 
at Oligofreniklinikken på Aarhus Universi-
tetshospital Risskov kom ind under afde-
ling M som et Oligofrenipsykiatrisk ambu-
latorium. Ord som ydelser og takster kom 
på dagsordenen. 

Politikerne blev opmærksomme på, at 
patienterne skulle hurtigere igennem sy-
stemet for at nedbringe ventelisten. Der 
måtte ikke være venteliste. 

Det har blandt andet betydet, at mange 
af patienterne i omegnen af ambulatoriet 
kommer ind til ambulatoriet, mens der 
dog for de der bor langt væk og de der er 
psykisk eller fysisk for dårlige stadig er en 
udekørende funktion. 

Det er Psykiatriens Centrale Visitation 
(PCV) der visiterer til ambulatoriet, og det 
oligofrenipsykiatriske ambulatorium må 
ikke afvise patienter. 

Hver uge kommer der mellem 9-14 nye 
patienter, og derfor er ambulatoriet også 

begyndt at afslutte patienter.  Ambulato-
riet har nemlig patienter, der har været 
tilknyttet i årevis, og det skal de ikke være, 
hvis der ikke mere er behov for det. Ambu-
latoriet er et højt specialiseret psykiatrisk 
tilbud på et universitetshospital, der ser 
på de svære komplicerede sager. 

Når patientsagerne afsluttes sendes 
de til patientens egen læge, som løfter 
opgaven videre. Det betyder ikke, at pa-
tienterne aldrig mere kan henvises igen. 
Men det er så via egen læge, hvis der skal 
genhenvises.

Tilbuddet, man møder i ambulatoriet, 
er, at en sygeplejerske taler med patien-
ten og dennes kontaktpersoner, optager 
journal og tager journalen med til overlæ-
gen, der vurderer sagen. Patientsagerne 
gennemgås desuden på en behandlings-
konference, og sygeplejersken går tilbage 
med de nye oplysninger. Der sættes 
eventuelt i gang med en medicinsk be-
handling. Senere er der en opfølgning af, 

BROBYGNING

Bemanding i oligofrenipsykiatrien i Region Midt:
4 sygeplejersker, 1 ledende sygeplejeske, 1 psykolog og 1 overlæge
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Kirsten Friis Koch og Sophie Hartmann har oplevet, at deres spar-
ring med pædagogisk personale i den grad er med til at sænke 
skuldrene på personalet. Til stor gavn for de borgere, som spar-
ringen omhandler:

“Man kan som pædagog blive totalt handlingslammet af bare 
magtesløshed i de udfordrende situationer med borgere, der har 
det svært, og jeg oplever, at man med pædagogisk sparring, gør 
personalegruppen handlekraftig igen. Det handler om at identifi-
cere problemerne og lave nogle strategier for, hvad man kan gøre 
noget ved, og hvad man ikke kan,” fortæller Kirsten.

Den oplevelse deler personalet i Toftlund, der i løbet af super-
visionsforløbet fik sat ord på, at de var presset og frustrerede 

over den udviklingshæmmede kvinde. De føler, at de nu har fået 
mental styrke til at kunne håndtere den voldsomme adfærd mere 
konstruktivt og i højere grad lade kvindens vrede prelle af. En del 
af forklaringen på dette er, at de har arbejdet med værktøjet 
pædagogisk billeddannelse, hvor de har fundet kvindens stærke 
og svage sider. Sanne Engberg, Ina Branderup og Inga Sterup 
fortæller:

Supervision hjælper
”Hun har fået det bedre af, at vi har fået det bedre med hende. 
Det hjalp at sige de grimme ting højt. Supervisionen har virkelig 
skubbet til os og med Kirstens vejledning i ryggen, har vi kunnet 

REFLEKSIONER GIVER 
RYGRAD

AF INFORMATIONSMEDARBEJDER DORTE EIFER/ FOTOS HANNE ENGELSTOFT

En udviklingshæmmet kvinde med en kompleks psykiatrisk problemstilling, skabte store 
udfordringer for personalegruppen på Bostøtten Toftlund. Hendes voldsomme adfærd krøb 
ind under huden på flere medarbejdere, der blev sygemeldte. 
Men efter et forløb med en pædagogisk konsulent fra oligofrenipsykiatrien, skete der 
markant ændring til det bedre
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argumentere for, at det f.eks. ikke er synd for kvinden, at hun ikke 
er med til fællesspisning eller på ferie. Hun har det meget bedre 
på den måde, og det har skabt bedre trivsel for naboerne, men 
uden Kirstens sparring havde vi ikke turdet fjerne hende fra nog-
le af de fælles aktiviteter. Nu kan vi gøre det med god samvittig-
hed, også fordi vi har fået hjælp til at se hendes positive sider. 
Hun kan mærke, vi har fået det bedre med hende, så supervisio-
nen har bevirket, at vi er blevet mere ægte og sikre i vores pæda-
gogik omkring hende. Vi får flere knus og kram, og der går læn-
gere og længere imellem hendes råben af os, nu hvor hun får et 
individuelt tilpasset tilbud.”

Det er Kirsten og Sophies erfaring, at når personalegrupper 
først er kommet i gang med de pædagogfaglige refleksioner, el-
sker de det. Pludselig får de øje på løsninger, fordi de kommer op 
i et helikopterperspektiv. Men der kan være modstand:

“Hvis jeg kommer til et personalemøde, hvor der er modstand 
og korslagte arme, er der behov for forventningsafstemning - jeg 
kan ikke løse problemerne for personalet. Der er tale om et fælles 
projekt, hvor vi sammen skaber et refleksivt rum og finder nogle 
strategier personalet kan arbejde med. Hvis der sidder nogle 
medarbejdere med modstand, eller der er fløjkampe, så er det en 
ledelsesopgave,” fortæller Kirsten og Sophie fortsætter.

Sænk forventninger
“Man kan godt blive mødt af forventningen om, at der sker noget 
mirakuløst, når man kommer ud, men vi kan altså ikke trylle, selv-
om vi kan hjælpe med at identificere løsninger og sætte gang i en 
proces. Nogle gange handler det også om at give pædagogerne 
anerkendelse og få dem til at forstå, at de står med meget svære 
problematikker,” 

Det udsagn kan pædagogerne på Bostøtten Toftlund nikke 
genkendende til. De har været glade for at få et pædagogisk blik 
på sig selv udefra, fordi det kan være svært at se ud over hverda-
gen. De mener, at fordelen ved den pædagogiske konsulent er, at 
hun har adgang til den psykiatriske ekspertise, og hun kommer 
med erfaringer fra mange steder, samtidig med at hun kender 
den pædagogiske hverdag. 

De pædagogiske konsulenter udgør måske nok en lille fag-
gruppe i oligofrenipsykiatrien, men de har også selv en klar ople-
velse af, at deres faglighed kommer i spil på en konstruktiv måde 
på institutionerne. 

“Her møder vi vores faglige kollegaer, men vi er ikke del af deres 
pædagogiske hverdag. Der ligger en styrke i at komme som psy-
kiatriens repræsentant med hele sin pædagogiske ballast og få 
personalet sporet ind på, hvad deres opgave er i forhold til borge-
rens trivsel ud fra såvel det pædagogiske som det psykiatriske 
perspektiv,” forklarer Sophie.

Det kan lyde paradoksalt, men begge konsulenter oplever, at 
en af de primære opgaver kan være at minimere det pædagogi-
ske personales ambitionsniveau. De mener, at pædagoger har 
behov for at synliggøre deres resultater, for det første fordi de er 
trænet i at skabe udvikling, for det andet fordi der er en masse 
krav i lovgivningen om planer og mål. 

Men målene matcher måske ikke altid borgerens behov, og så 
kan det ligefrem være en vigtig del af en behandling at skrue ned 
for ambitionsniveauet.

“Prisen kan være særdeles høj for de udviklingshæmmede, 
hvis man - undskyld udtrykket - pisker rundt med en plan i røven. 
Derfor er det vores opgave at få pædagogerne til at arbejde med 
en lille ting ad gangen og dermed afmontere stressfaktoren. 
Nogle gange skal man som psykisk sårbar borger ikke udvikle sig 
fra A til B, men først have stabiliseret A´et,” slutter Kirsten.

Kirsten Friis Koch har efter 10 års 
arbejde som pædagogisk konsulent i 
Oligofreniteamet i Haderslev skiftet 
jobbet ud med et forstanderjob. 

En pædagogisk konsulent på 
oligofreniområdet laver bl.a. 
sparring og supervision med 
pædagogisk personale omkring 
borgere med udviklingshæmning, 
som har behov for ekstra støtte.

Sophie Hartmann har arbejdet i et vikariat i Oligofrenipsykiatrien i 
Region Midtjylland, der udløb 1. april 2014.
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Tak for kaffe!

Pædagoger drikker meget kaffe. 
Vi ved det fra vores kurser og konferencer, 

hvor køkkenet hver gang studser over 
de mange kander kaffe. 

Vi ved, at også udviklingshæmmede 
mennesker drikker meget kaffe. 

Derfor kommer kaffen nu på bordet 
og i bladet

AF INFORMATIONSMEDARBEJDER PER LINDSØ LARSEN OG FOTOJOURNALIST HANNE ENGELSTOFT

MMed et årligt forbrug på 33.000 tons ri-
stet kaffe indtager Danmark fjerdeplad-
sen på listen over verdens mest kaffedrik-
kende lande. I gennemsnit drikker hver 
dansker 3-4 kopper om dagen. En almin-
delig kop kaffe indeholder 100 mg koffe-
in, en kop Nescafé 80 mg, en kop te ca. 50 
mg koffein, mens energi-drik som ”Red 
Bull” eller lignende indeholder ca. 80 mg 
koffein. Ved hovedpine - som er et af 
symptomerne ved kaffe-forgiftning - til-
byder markedet f.eks. et par Treo opløst i 
et glas vand, der passende indeholder ca. 
100 mg. koffein.  En række produkter sik-
rer, at børn i en tidlig alder tilvænner sig 
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til det fænomen, at rygere drikker mere 
kaffe end ikke-rygere. En væsentlig del af 
forklaringen er, at rygning nedsætter hal-
veringstiden for koffein, således at rygere 
hyppigere skal indtage en kop kaffe for at 
opretholde samme stimulerende effekt 
som ikke-rygere.  Nogle forskere mener 
dog også, at en del af forklaringen kan 
være – og nu siger jeg det bare lige ud – at 
rygere generelt er mennesker med en 
mere slatten karakterstyrke, der lettere 
forfalder til stimulanser og afhængighed 
af enhver slags.
Før du får kaffen helt galt i halsen, er det 
måske værd at anføre, at der også er posi-
tive sider ved den brune bønne. Det synes 
rimelig veldokumenteret, at kaffedrikning 
nedsætter risikoen for udvikling af Par-
kinson’s sygdom.  Ingen ved rigtig hvorfor, 
men det kan da tjene som undskyldning 
for lige at nappe en kop mere. 

Bønnens vej til koppen 
Thomas Sigfred er professionel kaffe en-
tusiast.  Han blev nærmest ved et tilfælde 
ejer af en kaffebar i Ryesgade i Aarhus i 
2001, og hans mål er at få byens bedste 
kaffebar med byens bedste kop kaffe.
”Kaffe antages for at være den mest kom-
plekse drik i verden, og den indeholder li-
gesom vin flere hundrede forskellige 
smags- og aromastoffer. Det er det, der er 
det spændende – man kan blive ved at 
udvikle på smagsvarianten, både gennem 
høst og ristning af bønnen,” siger Tho-
mas.

Vejen til den gode kop kaffe 
”I virkeligheden er kaffen en frugt, et bær 
på størrelse med et kirsebær. Kaffetræet 
vokser primært i et bælte rundt om jorden 
ved ækvator, og den trives bedst i 500-
2000 meters højde. Skal planten give et 
ordentligt udbytte kræver det høje tem-
peraturer året rundt, ikke for meget sol, 
absolut ingen frost. Vandingen eller reg-
nen skal finde sted på et bestemt tids-
punkt i vækstperioden, lige før træet 
blomstrer. Før klimaforandringerne kunne 
man altid præcist vide, hvornår regntiden 
kom – det kan man ikke længere, så nu er 

koffeinens glæder. En cola er tilsat ca. 40 
mg koffein og 100 gr chokolade kan inde-
holde op til 100 mg koffein.  Halveringsti-
den for koffein er 5-7 timer, hvilket såle-
des indebærer, at langt de fleste danskere 
konstant går rundt med det centralstimu-
lerende stof i kroppen.
I en sundhedspuritansk tid, hvor vi knap 
nok tåler en ryger i det offentlige rum, kan 
det virke paradoksalt, at mange arbejds-
pladser ligefrem faciliterer medarbejde-
res brug og misbrug af koffein med opstil-
lede automater og kaffe ad libitum. Denne 
uventede gestus skal formentlig ses i 
sammenhæng med stoffets koncentrati-
ons- og ydelsesfremmende effekt.  Tidli-
gere var koffein på WADA’s – Det Interna-
tionale Anti-doping Agentur’s – liste over 
forbudte præstationsfremmende midler.  
Medarbejdere på danske arbejdspladser 
dopes med den sorte slupre-EPO for at 
opnå en beskeden produktivitetsgevinst, 
og der ses stort på de sundhedsmæssigt 
betænkelige aspekter.
For selv om det måske kan virke uskyldigt 
at sidde og drikke en kop kaffe med gode 
kolleger, så kaster afhængighedens og 

misbrugets konsekvenser lange skygger 
ind over kaffebordet.  Den amerikanske 
diagnoseliste, DSM-IV, beskriver flere kaf-
fe-relaterede sygdomstilstande, bl.a. kof-
fein-forgiftning, koffein-fremkaldt angst 
og søvnløshed og abstinenssymptomer 
ved seponering af kaffe.  ICD-10, WHO’s 
diagnoseliste, som anvendes i Danmark, 
er lidt mindre specifik, men taler dog om 
”psykiske lidelser eller forstyrrelser forår-
saget af brug af andre centralstimuleren-
de stoffer (inkl. koffein)”.
Mens der kun skal få kopper kaffe dagligt 
i en kortere periode til at skabe en begyn-
dende afhængighed af kaffe, så er det 
betydeligt sværere at komme fri af koffe-
in-afhængighed. Abstinenserne er velbe-
skrevet i den medicinske litteratur. 
De første symptomer indtræder efter 
8-12 timer og er sædvanligvis på sit vær-
ste niveau 24 til 48 timer efter den sidste 
kop kaffe. Symptomerne er hovedpine, 
irritabilitet, nedsat koncentrationsevne 
og humørsvingninger. Undersøgelser har 
vist, at disse ubehagelige symptomer kan 
vare ved fra et par dage til over en uge.
De fleste kan sikkert nikke genkendende 
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så meget frugtighed i kaffen, så vi får en 
syrlig smag med noget sødme i. Det giver 
den bedste kaffesmag. En bitter besk 
kaffe kan ingen jo lide. Udover det skal der 
være høj standard af hygiejne, for alt kan 
påvirke bønnerne. Vandet, vi bruger i kaf-
febaren, er vores eget fri for kalk, der også 
kan påvirke smagen. Vi udvikler hele tiden 
nye smagsvarianter af kaffen til glæde for 
os og vores kunder. At arbejde med kaffe 
er en evig og udviklende proces,” slutter 
Thomas Sigfred.

man ofte nødt til at kunstvande. Det er 
vigtigt, at vande lige præcis på det rigtige 
tidspunkt. Det skal gøres, lige før træet 
blomstrer. Når planten blomstrer, skal der 
være tørt og solrigt. Blomsten er hvid og 
dufter ligesom jasmin. Herefter udvikles 
de grønne bær, der bliver røde, når de er 
modne.”
 Thomas fortæller videre: ”Modningspro-
cessen skal foregå langsomt for at få det 
bedste udbytte – man kan sammenligne 
den lidt med vores æblers måde at modne 
på – der skal også være bestemte forhold 
for at få de bedste æbler, og de modnes 
også langsomt. Kaffetræet bærer frugt 
efter 3-4 år og kan så producere omkring 
1-2 kg rå kaffe om året.” 
Thomas Sigfred har selv deltaget i kaffe-
høst flere steder i verden og fortæller:
”Speciality-kaffe af høj kvalitet følger ikke 
markedsprisen. Jeg har selv den indstil-
ling, at hvis kaffen er af høj kvalitet og 
forholdene for dyrkningen i orden, så be-
taler jeg gerne mere end fairtrade mar-
kedsprisen.”

Ristningens betydning
På Sigfreds kaffebarrer serverer man kun 
kaffe af høj kvalitet. Derfor har Thomas 
også fået eget risteri, så han her selv er 
herre over ristningen, der har den afgø-
rende betydning for kaffesmagen. Tho-
mas siger:” Vi er jo interesseret i at bevare 

Fakta om kaffens historie
Dyrkningen af kaffe begyndte i Etiopien i Kaffa-provinsen. Herfra kom den til Yemen via 
havnebyen Mocka. Kaffedrikningen udbredtes hurtigt i den islamiske verden og vores 
ord for kaffe kommer af det arabiske ord qahwa. 
I 1615 bragte venetianske købmænd ristede kaffebønner med sig hjem. Hollænderne 
udbredte kaffeplanterne til kolonierne i Sydøstasien, herunder Javai 1699 og Ceylon, og 
kaffen udbredtes derefter til Vestindien og omkring 1718 til Brasilien, der i dag er den 
største kaffedyrkende nation. Man mener kaffen kom til Danmark i 1665, og den første 
kop kaffe blev drukket i København omkring 1700 tallet.

Fakta om kaffesorter
Der findes over 60 forskellige sorter kaffe - i prak-
sis skelner man mellem to hovedsorter: coffea 
Arabica og coffea Robusta. 
Coffea arabica stammer fra Etiopien og er den 
ældste kendte kaffetype. Det er i dag den mest 
udbredte og betydningsfulde type, den udgør 75 
% af al kaffeproduktion. Arabica er en typisk høj-
landsvækst med en mild og syrlig smag, der gør 
kaffen meget eftertragtet og er dermed også den 
dyreste type kaffe.
Robusta er som navnet antyder – en relativ hård-
før kaffetype, som kan dyrkes helt ned i de kølige 
lavlandsområder. 
Til gengæld er bønnernes smag mere besk og 
kraftig end Arabica kaffe, det betyder at priserne 
er tilsvarende lavere på denne kaffe
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SUNDERE LIV 
FOR ALLE
I januar 2014 formulerede Sundhedsministeriet 
under mottoet ”Sundere liv for alle” de nationale mål 
for danskernes sundhed de næste 10 år. 
Befolkningen skal leve længere og have flere raske leveår. 
Den bærende vision er, at ”alle skal have lige muligheder 
for et sundt og langt liv.” 
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lingshæmmede patient kan være ringere 
rustet end andre borgere til at advokere 
sin sag, f.eks. argumentere for ønsket om 
henvisning til speciallæge, gynækologisk 
undersøgelse, ønske om allergitest el.lign.

Udviklingshæmmede kan have en rin-
gere helbredsforståelse, der både kan 
komme til udtryk i en manglende op-
mærksomhed og reaktion på tidlige syg-
domstegn eller forståelse for betydning-
en af forebyggelse, f.eks. ernæringsrigtig 
kost og motion.  

Udviklingshæmningen kan endvidere i 
sig selv være en barriere for at få den be-
handling som gives til ikke-udviklings-
hæmmede. Svær overvægt optræder 
langt hyppigere hos mennesker med ud-

ennem de sidste 25 år 
er forskellen i sund-
hed mellem grupper i 
befolkningen vokset. 
Derfor er det også en 

central målsætning, at ”vi skal reducere 
den sociale ulighed i sundhed.” 

En lang række undersøgelser har gen-
nem de seneste årtier dokumenteret, at 
udviklingshæmmede menneskers gene-
relle sundhedstilstand er væsentlig dårli-
gere end den øvrige befolknings. Det er 
der mange årsager til:  

Udviklingshæmmede mennesker har 
øget risiko for eksponering mod mange af 
de veldokumenterede sociale determi-
nanter for ringere sundhed, som f.eks. 

dårlig økonomi, dårligere boligforhold, ar-
bejdsløshed, social isolation, lavere ud-
dannelsesniveau m.v. 

Mange mennesker med udviklings-
hæmning har en øget risiko for helbreds-
problemer, der udspringer af de biologi-
ske/genetiske årsager til udviklingshæm-
ningen, som f.eks. hjertelidelse hos men-
nesker med Down Syndrom og Williams 
Syndrom, øget hyppighed af psykiske li-
delser hos mennesker med Autisme 
Spektrum Forstyrrelser og mere generelt 
f.eks. epilepsi, syns- og hørehandicap.

Udviklingshæmmede kan have vanske-
ligt ved at kommunikere og beskrive hel-
bredsproblemer for lægen eller andre 
sundhedspersoner, ligesom den udvik-

Syv mål for danskernes sundhed de næste 10 år
Mål 1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
Mål 2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed
Mål 3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
Mål 4. Flere skal vælge et røgfrit liv
Mål 5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge
Mål 6. Færre børn skal være overvægtige
Mål 7. Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen
(Kilde: Sundhedsministeriet – rapporten kan downloades på www.sum.dk)
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voksne med Down Syndrom. Regelmæs-
sigt tandeftersyn er mindre udbredt og 
mange udviklingshæmmede får ikke den 
fornødne hjælp til at overkomme deres 
”tandlæge-skræk”. 

Udviklingshæmmede mangler flere 
tænder end jævnaldrende ikke-udvik-
lingshæmmede. 

Epilepsi er fundet med en hyppighed på 
op til 20 gange højere end i den generelle 
befolkning. Ubehandlet eller forkert be-
handling af epilepsi har negative konse-
kvenser både for helbred, levetid og den 
udviklingshæmmedes livskvalitet. 

En nyere undersøgelse af dødsårsager 
blandt udviklingshæmmede fandt, at 13 
% af dødsfald i undersøgelsen havde re-
lation til epilepsi, og i en betydelig del af 
tilfældene kunne dødsfaldet være undgå-
et ved en mere optimal epilepsibehand-
ling. 

Psykiske lidelser er væsentlig mere ud-
bredt blandt udviklingshæmmede men-
nesker. Ca. hver tredje menneske med 
udviklingshæmning har også en psykisk 
lidelse.  

Ved en klinisk psykiatrisk undersøgelse 
af udviklingshæmmede tilknyttet bostøt-
te-ordningen i Århus fandtes, at kun 40 
% med en psykisk lidelse fik en sufficient 
behandling.  I særlig grad fandtes angst-
lidelser og depression at være util-
strækkeligt behandlet med væsent-
lig reduktion i livskvalitet til følge.

 
Mangelfuld kommunika-
tion med læge
Selv om udviklingshæmmede 
menneskers ulige adgang til 
sundhed, som bl.a. kommer til 
udtryk i mangelfuld diagnosti-
cering og behandling, er iøjne-
faldende, så synes det ikke blot 
at kunne begrundes med, at 
udviklingshæmmede sjældnere 
kommer i kontakt med den primæ-
re sundhedstjeneste. En undersø-
gelse fra New Zealand fandt, at udvik-
lingshæmmede besøgte privatpraktise-
rende læge 50 % oftere end ikke-udvik-
lingshæmmede. Omregnet til danske tal 
betyder det, at udviklingshæmmede be-
søger lægen ca. 12 gange årligt. Samme 

viklingshæmning, men psykisk udviklings-
hæmning er i retningslinjerne direkte 
nævnt som  kontraindicerende for f.eks. 
fedmeoperation, ”hvor patienten ikke vur-
deres at kunne følge de anviste betingel-
ser præ- og postoperativt”. 

Diagnostisk overskygning kan forhindre 
den udviklingshæmmede i at få den kor-
rekte behandling, hvis f.eks. den sproglø-
ses non-verbale udtryk for smerte eller en 
udviklingshæmmet persons gangbesvær 
pga. nedsat syn forveksles med adfærds-
forstyrrelser eller ses som et led i udvik-
lingshæmningen.

Konsekvenserne af den ulige adgang til 
sundhed er alvorlige. En helt ny engelsk 
undersøgelse viste, at blandt 247 perso-
ner med udviklingshæmning, som døde i 
perioden 2010-2012 var 22 % under 50 
år. 

Middellevetiden for kvinder med udvik-
lingshæmning (63 år) var 20 år lavere end 
blandt kvinder uden udviklingshæmning 
og middellevetiden for mænd med udvik-
lingshæmning (65 år) var 13 år lavere end 
for mænd i den engelske befolkning ge-
nerelt. Dødsfald, som ved en optimal be-
handling kunne have været undgået, 
forekom næsten tre gange så hyppigt 
blandt udviklingshæmmede (37 %) sam-
menlignet med den generelle befolkning 
(13 %) og indikerer således en markant 
grad af ulighed i sundhed og behandling.

Hver syvende udviklingshæmmede 
voksen angiver selv at have et dårligt fy-
sisk helbred og udviklingshæmmede går 
generelt rundt med mange lidelser, der 
kunne lindres eller helbredes. 

I alle tilfælde, hvor der har været iværk-
sat systematiske lægelige hel-
breds-screeninger af personer med ud-
viklingshæmning, er der fundet et langt 
højere antal ikke-diagnosticerede og 
ubehandlede lidelser end hos mennesker 
uden udviklingshæmning. 

Det positive er imidlertid, at langt de 
fleste af faktorerne bag udviklingshæm-
mede menneskers ringere sundhed er 
modificérbare. I flere internationale un-
dersøgelser om mulige veje til større lig-
hed i sundhed fremhæves da også nød-
vendigheden af en særlig vægt på sund-
hedsfremme blandt særligt sårbare 

grupper – herunder ikke mindst menne-
sker med udviklingshæmning. I den en-
gelske rapport ”Health Inequalities” fra 
2010 hedder det f.eks.:

Den ulighed i sundhed som mennesker 
med psykisk udviklingshæmning oplever, 
repræsenterer et signifikant bidrag til 
samfundets generelle ulighed i sundhed. 

At opnå fremskridt i retning af at mind-
ske den generelle ulighed i sundhed, 
kræver derfor en større opmærksomhed 
på den ulighed, der er gældende for sær-
lige risiko-grupper, herunder mennesker 
med psykisk udviklingshæmning.(s. 11).

Manglende diagnosticering og 
behandling
Udviklingshæmmedes ulighed i sundhed, 
i form af manglende diagnosticering og 
behandling, kommer til konkret udtryk på 
en lang række områder. 

Synsproblemer er hyppigere blandt 
udviklingshæmmede end i den generelle 
befolkning. En undersøgelse fra Nordjyl-
land viste, at kun 51,7 % af de undersøgte 
udviklingshæmmede havde normalt syn.  

Hos 23 % af de undersøgte var syns-
handicappet uopdaget og der var grund til 
at ordinere briller. Tilsvarende tal er fun-
det i en hollandsk undersøgelse. Faldulyk-
ker er ofte foranlediget af dårligt syn, og 
det er da også fundet, at fald resulteren-
de i benbrud er hyppigere blandt udvik-
lingshæmmede, og at faldulykker er hyp-
pigere dødsårsag blandt udviklingshæm-
mede end blandt ikke-udviklingshæmme-
de.

Ca. 40 % af udviklingshæmmede har et 
hørehandicap og i undersøgelser er fun-
det, at hos halvdelen af de, der kunne 
profitere af høreapparat, var hørehandi-
cappet uopdaget. 

Da mange udviklingshæmmede har 
svært ved selv at give udtryk for syns- og 
høreproblemer, bliver disse handicap ikke 
afhjulpet i samme grad som blandt ik-
ke-udviklingshæmmede. Langt færre ud-
viklingshæmmede får regelmæssigt tjek-
ket syn og hørelse, sammenlignet med 
den øvrige del af befolkningen. 

Undersøgelser har fundet, at hver tred-
je udviklingshæmmet har dårlige tænder 
og det samme er gældende for 80 % af 
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for udviklingshæmmede, ser i gennem-
snit 5-8 udviklingshæmmede patienter 
årligt.

En undersøgelse fra Holland af udvik-
lingshæmmede patienters egen oplevel-
se af besøg hos lægen, viser at udvik-
lingshæmmede i udpræget grad oplever 
en dårlig kommunikation med lægen. 
Lægen vil hellere snakke med den med-
følgende støtteperson. De oplever ikke, at 
de får mulighed for at snakke om deres 
problem. De føler ikke, at de bliver spurgt 
eller taget alvorligt. 

Tilsvarende resultater blevet fundet i 
en engelsk undersøgelse, hvor udvikling-
hæmmede ligeledes angav det som ube-
hageligt, når sundhedspersonale snakke-

undersøgelse fandt, at knap 2/3 af alle 
udviklingshæmmede havde besøgt læge 
indenfor en 3 måneders periode. 

Undersøgelser peger imidlertid på, at 
mangelfuld kommunikation mellem den 
udviklingshæmmede og lægen spiller en 
væsentlig rolle, og at lægens opfattelse 
af egen funktion i forhold til den udvik-
lingshæmmede patient ikke er afpasset 
de særlige behov, som den udviklings-
hæmmede patient har.

Den New Zealandske undersøgelse vi-
ste, at mens praktiserende læger erkend-
te at spille en central rolle i forhold til  
udviklingshæmmedes helbredsmæssige 
forhold, så mente kun 25 % at regelmæs-
sig høre- og syns-undersøgelse var deres 

opgave at tage initiativ til, og kun 24 % 
mente at generelle helbredsundersøgel-
ser var deres ansvar. 

Lægerne forventer, at patienten selv 
formulerer sit problem, og at undersøgel-
se og behandling tager udgangspunkt 
heri. 

Mange udviklingshæmmede menne-
sker er imidlertid ikke i stand til at indfri 
denne forventning.

En engelsk undersøgelse fandt, at læ-
ger generelt havde meget ringe viden om 
kommunikation med udviklingshæmme-
de. De fleste læger havde en begrænset 
teoretisk viden om udviklingshæmning, 
primært fra korte medicinske artikler. Læ-
ger, der ikke har fast tilknyttet bosteder 
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tilrettelægge sundhedsvæsenets betje-
ning af denne gruppe på en måde, der 
tager højde for udviklingshæmmede 
menneskers særlige forudsætninger og 
behov. Sundhedsvæsenets adfærd er 
sædvanligvis reaktivt at handle på de pro-
blemer og symptomer som patienten gi-
ver udtryk for, men mange mennesker 
med udviklingshæmning er netop ikke i 
stand til at kommunikere og beskrive de 
symptomer, som de oplever. Omsorgsper-
soner har ligeledes ikke altid lige let ved at 
forbinde f.eks. adfærdsændringer som 
manifestation af fysiske lidelser. Generel-
le, regelmæssige og systematiske hel-
bredsundersøgelser kan rette noget op 
på dette.

I en større australsk undersøgelse 
fandtes, at 95 % af udviklingshæmmede 
ved en sådan helbredsundersøgelse hav-
de en medicinsk tilstand, og 42 % af disse 
var ikke tidligere diagnosticeret. Tilsva-
rende tal er fundet i undersøgelser fra 
England og Wales. I Cardiff fandtes ved 
sundhedsundersøgelse af 190 udvik-
lingshæmmede, at 51 % havde behand-
lingsbehov for lidelser ikke tidligere diag-
nosticeret. Hos 16 af de 190 udviklings-
hæmmede fandtes tilstande, der blev 
vurderet som alvorlige, men ikke tidligere 
identificerede, herunder bl.a. brystkræft, 
diabetes og demens. I under halvdelen af 
tilfældene havde omsorgspersoner opda-
get, at den udviklingshæmmede havde 
betydeligt nedsat syn og/eller hørelse.

Hvis visionerne om “et sundere liv for 
alle” og ”lighed i sundhed” menes alvor-
ligt, er der al mulig grund til at have en 
særlig opmærksomhed på udviklings-
hæmmede menneskers fysiske og psyki-
ske sundhed.

Denne artikel er en forkortet udgave af ”Sundere liv for 
alle – også for mennesker med udviklingshæmning”, 
som du kan finde på vores hjemmeside oligo.dk. Her 
kan du også finde referencer til alle undersøgelser og 
tal, der refereres til i artiklen.

de med støtteperson frem for den udvik-
lingshæmmede selv, eller når der ikke blev 
kommunikeret klart og tydeligt. Et flertal 
understregede samtidig vigtigheden af, 
at lægen havde mere tid til rådighed.

Unødvendige 
hospitalsindlæggelser
Resultatet synes ikke blot at være, at li-
delser bliver overset og forbliver ube-
handlede, men også at udviklingshæm-
mede patienter oftere end nødvendigt 
bliver hospitalsindlagt. 

I en engelsk undersøgelse af dette for-
hold var forskernes opmærksomhed ret-
tet mod en særlig gruppe af sygdomstil-
stande og lidelser, som der er almindelig 

enighed om oftest kan tages i opløbet og 
behandles hos den privatpraktiserende 
læge, og som derfor ikke sædvanligvis bør 
medføre indlæggelse på hospital. Det 
drejer sig f.eks. om epileptiske anfald, ast-
ma og diabetesbehandling. 

Resultaterne viste signifikant forskel 
mellem udviklingshæmmede og ikke-ud-
viklingshæmmede patienter, idet udvik-
lingshæmmede mennesker langt hyppi-
gere blev indlagt for netop denne gruppe 
af sygdomme. 

Indlæggelserne var i enkelte tilfælde 
op til 50 gange hyppigere end i den øvrige 
befolkning. Forklaringen, mener forsker-
ne, kan ligge i bl.a. den privatpraktiseren-
de lægers manglende kendskab til udvik-
lingshæmmede mennesker. For at være 
på den sikre side indlægger de hellere 
patienten og giver således også ”sorte-
per” videre. 

En anden forklaring kan dog også være, 
at problemer hos mennesker med udvik-
lingshæmning for sent bliver opdaget, og 
at sygdommen derfor når at udvikle sig på 
en måde, der berettiger hospitalsindlæg-
gelse.

Undersøgelse fra New Zealand fandt, 
at for hver 100 hospitalsindlæggelser af 
mennesker med udviklingshæmning var 
14,6 unødvendige og kunne være undgå-
et. Det er fire gang så ofte som blandt 
mennesker uden udviklingshæmning. 

Hospitalsindlæggelse er fundet at væ-
re en yderst traumatiserende oplevelse 
for mange udviklingshæmmede, og 
unødvendige indlæggelser er derfor både 
en forringelse af den udviklingshæmme-
des livskvalitet og en unødig økonomisk 
omkostning for samfundet. 

Regelmæssig 
helbredsundersøgelse
I forsøget på at skabe bedre mulighed for 
den udviklingshæmmedes adgang til 
sundhed og eventuel diagnosticering og 
behandling, har flere lande indført fast 
tilbud til udviklingshæmmede om årlig 
helbredsundersøgelse, hvor der både er 
vægt på den fysiske og det psykiske vel-
befindende.  Rationalet er, at for at sikre 
udviklingshæmmede mennesker en lige 
adgang til sundhed er det nødvendigt at 
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psykiske eller adfærdsforstyrrelser eller 
begrundes i selve udviklingshæmningen. 
Et andet stort problem er medicin. Der 
gives meget medicin til vores gruppe 
f.eks. antipsykotisk medicin af den ældre 
type (1. generation), som vi ved blandt 
andet giver passivisering. Jeg er stødt på 
udviklingshæmmede, der i mange år har 

”Der er ulighed i adgang både til den be-
handlende del og den forebyggende og 
sundhedsfremmende del for mennesker 
med udviklingshæmning.  Handicap i sig 
selv indebærer en risiko for en dårligere 
adgang til sundhedsydelser,” mener poli-
tisk konsulent Thomas Gruber og fastslår, 
at det er en ulighed, der i værste fald kan 

koste menneskeliv. Det kan blandt andet 
ske, fordi f.eks. alvorlige sygdomme opda-
ges for sent, eller at mennesker med ud-
viklingshæmning fejlmedicineres.

”Det kan være, at personalet omkring 
mennesker med udviklingshæmning ikke 
har opmærksomhed på f.eks. fysiske pro-
blemer, og at symptomerne fortolkes som 

Sundhedstjek 
     kan redde liv

Landsforeningen LEV ser gerne, at der indføres et tilbud om rutinemæssigt 
sundhedstjek til mennesker med udviklingshæmning

FA
KT

AD AF  JOURNALIST METTE EGELUND OLSEN / FOTOS HANNE ENGELSTOFT
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FN’s handicapkonvention – 
artikel 25 om Sundhed – siger:
Deltagerstaterne anerkender, at personer med handi-
cap har ret til at nyde den højest opnåelige sundheds-
tilstand uden diskrimination på grund af handicap. 
Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstalt-
ninger til at sikre, at personer med handicap har ad-
gang til sundhedsydelser, som tager hensyn til køn, 
herunder sundhedsrelateret rehabilitering. Deltager-
staterne skal i særdeleshed: … 

b) give de sundhedsydelser, som personer med handi-
cap specifikt har brug for på grund af deres handicap, 
herunder tidlig udredning og indgriben…

fået benzodiazepiner (beroligende medi-
cin), selv om Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger siger, at benzodiazepiner kun skal 
gives i 14 dage, og at der derefter skal ske 
en udtrapning,” siger Thomas Gruber.

Dobbelt rolle
Han mener også, at der er behov for at 
forbedre adgangen til den almene sund-
hedsfremme- og forebyggelsesindsats. 
Det pædagogiske personale i fx bosteder 
kan få en uhensigtsmæssig dobbeltrolle i 
forhold til de udviklingshæmmede men-
nesker, når det handler om sundheds-
fremmende og forebyggende tiltag.

”Det er svært, når personalet på den 
ene side skal være pædagoger og på den 
anden side ”diætister”. 

Det kan give en modreaktion hos men-
nesker med udviklingshæmning, når per-
sonalet leger sundhedsapostle. Aftaler og 
påbud avler modreaktioner.  Derfor skal fx 
de kommunale forebyggelses- og sund-
hedscentre også have fokus på menne-
sker med udviklingshæmning, som en 
målgruppe for deres arbejde. 

 Thomas Gruber er, på trods af debat 
om at rutinemæssige undersøgelser er 

uden effekt i befolkningen som sådan, 
tilhænger af sundhedstjek i forhold til 
denne særlige gruppe af mennesker, der 
nogle gange har svært ved selv at handle 
og reagere på indikatorer på, at noget er 
galt. Men et sundhedstjek skal ske med 
respekt for borgerens selvbestemmelse, 
mener han.

Modstand skal respekteres
”Det skal selvfølgelig ikke være et tvunget 
sundhedstjek men et tilbud, der kan siges 
nej til, og for de der ikke kan give tilsagn, 
skal der samtykkes. Og det skal respekte-
res, hvis der gives udtryk for modstand,” 
siger Thomas Gruber.

Danske Handicaporganisationer arbejder sammen 
med Landsforeningen LEV, SIND, Københavns Kommu-
ne og Region Hovedstaden om et projekt, der skal af-
dække årsager til ulighed i adgang til og gavn af det pri-
mære sundhedsvæsen for personer med en intellektu-
el eller psykisk funktionsnedsættelse. Projektet skal 
også undersøge, om et systematisk sundhedstjek kan 
bidrage til at nedbringe ulighederne.
Projektet har i første omgang ved interviews med de 
pågældende borgere, praktiserende læger og persona-
le i botilbuddene forsøgt at afdække barriererne:

De viser blandt andet, at samarbejds-, koordinerings- 
og kommunikationsvanskeligheder mellem læger, per-
sonale og beboere udgør en betydelig barriere for beg-
ge (red.: udviklingshæmmede og sindslidende) mål-
gruppers adgang til de nødvendige sundhedsydelser. 
Personalet oplever blandt andet problemer med at 
komme i kontakt med lægen og indhente samtykke og 
få informationer om behandling. Desuden har nogle 
læger urealistiske forventninger til den sundhedsfagli-
ge viden blandt personalet på botilbuddene. Læger op-
lever, at personalet er en god støtte, men ikke altid kan 

redegøre for borgernes sygehistorie, og at personalet 
ofte ikke har tilstrækkelig sundhedsfaglig viden, hvilket 
gør det vanskeligt for lægen at stille en diagnose. Kon-
sekvensen er, at borgerne kan komme for sent til læ-
gen, at alle problemstillinger ikke afdækkes tilstrække-
ligt, og at den efterfølgende behandling ikke bliver op-
timal.
(Kilde: Danske Handicaporganisationer DH: http://www.handicap.dk/pro-

jekter/lige-adgang-til-sundhedsvaesenet)FA
KT

A

Han mener, at sundhedstjekket bør 
foregå hos den praktiserende læge og til 
en start skal knyttes til den somatiske 
sundhed koblet sammen med en medicin-
gennemgang. De mennesker tilbuddet i 
første omgang skal vedrøre skal findes i 
kommunale botilbud eller lignende.

”Vi ved, problemet er stort blandt men-
nesker med udviklingshæmning i botil-
bud. Vi ved også, at ressourcerne og 
rammerne i botilbuddene nogle gange er 
så stramme, at det kan gøre det vanskeli-
gere for personalet at prioritere, at få de 
udviklingshæmmede mennesker til læ-
gen. Der er ikke tid eller personale til det,” 
fortæller Thomas Gruber.
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Psykoseafsnit P1 modtager indimellem patienter med lav IQ. Mange af disse forveksles i 
første omgang med normaltbegavede med en skizofreni. De viser sig dog senere, når de-
res skizofreni er i bedring, ved udredning og testning eventuelt at være udviklingshæm-
mede eller have en IQ under 70. Derefter henvises nogle, når de er udredt og behandlet 
færdig på afsnittet, til oligofrenipsykiatrien. Det skal dog nævnes, at der også er udvik-
lingshæmmede, der samtidig med deres udviklingshæmning har skizofreni eller en psy-
kose. Ligesom der er mennesker med svær skizofreni, der kognitivt svækkes med årene 
og kan fremstå som lettere udviklingshæmmede.

Udviklingshæmmede psykiatriske patienter kan:
• Have svært ved at udsætte behov
• Reagere mere spontant. Både positivt og negativt.
• Kan have svært ved at forstå konsekvenserne af deres handlinger
• Kan gentage og spørge om det samme igen og igen
• Kan være grænsesøgende og konfronterende i forhold til andre patienter. Forstår må-

ske ikke andres intimsfære og kan have svært ved at sætte sig ind i andres følelser
• Have behov for mange gentagelser og kontakt på deres præmisser
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Stemningen er let, selvom det er de tungeste patienter og tidligt 
om morgenen. 

Klokken er 6:55. 
28-årige sygeplejerske Nina Medelby Pedersen låser sig ind på 
det skærmede psykoseafsnit P1 på Aarhus Universitetshospital 
Risskov.  Den smalle, hvide og 100 meter lange gang er tom. De 
fleste patienter sover. Men inde i den aflåste personalestue er 
der liv, lys og overlevering af rapport om sidste aftens og denne 
nats begivenheder. Hvordan har de 17 patienter haft det? Natte-
vagten sidder ved det ovale bord, og Nina tager alarmen på og 
hilser på sine kollegaer, der tæller sygeplejersker, SOSU-assisten-
ter og en plejer. Nina har været væk den sidste uge på ferie, og 
hun kaster et blik mod den store hvide oversigtstavle med infor-
mationerne om denne dags indlagte patienter. En kvinde råber 
og skriger ude på gangen. Det har hun gjort siden klokken 4 i 
morges. Personalet løfter stemmerne lidt, og kvindens kontakt-
person går ud til hende. 

Klokken er 7:15. 
Der aflægges stadig rapport af nattevagten, der snart skal hjem. 
Udenfor begynder det at lysne. Nina noterer på det ternede styk-
ke papir. En af patienterne har haft svært ved at gå i bad, fordi 
han hører stemmer gennem bruseren. Det er små mænd, der si-
ger negative ting. Patienten har fået 100 mg Seroquel (antipsy-
kotisk medicin) ekstra. Han har været i bad, er dog stadig forpint, 
men er glad for at have været i bad. En meget bange og skrøbelig 
kvinde er dagen forinden blevet indlagt på P1. Hun har en pa-
ranoid skizofreni. ”Hvordan er hun kommet til afsnittet”, spørger 
en af personalet. Kvinden ophørte med at tage sin medicin for et 
halvt  år siden og har efterfølgende fået det tiltagende dårligt. 

Dagens gang med 
en sygeplejerske 

AF JOURNALIST METTE EGELUND OLSEN / FOTOS HANNE ENGELSTOFTS
Indimellem indlægges udviklingshæmmede mennesker på psykiatriske 
afdelinger. Vi har fået lov til at følge dagens gang og en sygeplejerske 
på et psykoseafsnit
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Hun kan ikke holde ud at være i sin lejlighed. Hun hører stemmer, 
ser syner og har oplevelsen af at være ved at brænde op. Kvinden 
har nu fået medicin og er lidt bedre, men er meget ambivalent i 
forhold til medicinen. Nattevagten tripper. Der er ved at gå for 
lang tid. Stue 13, 14, 15, 16 og 17 gennemgås hurtigt. Der har ikke 
været noget særligt at bemærke. ”Jeg håber, I får en stille og rolig 
dag”, siger nattevagten, da hun går.

Klokken er 7:35. 
Der deles patienter ud. Nina skal være kontaktperson for fire pa-
tienter i dag. To kender hun i forvejen, en er helt ny og kom i aftes 
og den sidste skal udskrives i dag. 

Klokken er 7:50. 
Nina låser døren op ind til medicinrummet, der ligner et helt lille 
apotek. Hun er medicinansvarlig i dag. Hun presser tabletterne 
ud af indpakningen og smutter dem ned i de grønne doseringsæ-
sker med patienternes navne og cpr. numre på. Medicinen er et af 
de vigtigste behandlingsmidler og samtidig det, der volder store 
problemer. Nina fortæller, at patienterne tror, de er raske og hol-
der op med at tage deres medicin. Så går der et par måneder, hvor 
medicinen stadig er i kroppen. Men så vender psykosen tilbage, 
og de ender på afsnittet igen. Nok halvdelen af patienterne er 
gengangere. Mange er indlagt frivilligt og kommer af sig selv. Få 
er indlagt på gul eller rød tvang og nogle i henhold til behand-
lingsdom. De 17 pilleæsker med overvejende psykose-medicin 
står klar. Tre af patienterne får tvangsmedicin. De skal have det, 
fordi deres tilstand er behandlingskrævende og de mangler syg-
domsindsigt. Og der skal være en læge tilstede. Nina taler sig 
varm om jobbet, hun har haft i fire og et halvt år nu. Hun vil langt 
hellere være her end i somatikken. ”Hver dag er ny. Det er en 
anden form for kommunikation, du har med patienterne. Her skal 
jeg dele noget af mig selv. Miljøterapi er også en af vores behand-
lingsmuligheder. Vi sidder blandt andet ude i miljøet og spiser 
med patienterne. Og når jeg er i aften- og weekendvagt, laver du 
alt fra at gå tur og strikke til at spille bordtennis med patienterne, 
og du lærer dem at kende som mennesker på en anden måde.” 
Der bankes på døren ind til medicinrummet. Det er Christian. ”Jeg 
skal have min medicin,” synger han. Og det er godt. For patienter-
ne skal helst selv holde styr på deres medicin. Det skal de jo selv 
kunne, når de udskrives.

Klokken er 8:30. 
Nina er tilbage i personalestuen. Der dokumenteres på de bær-
bare computere og forberedes til den ugentlige konference med 
overlæge, læger, psykolog, fysioterapeut, afdelingssygeplejerske 
og socialrådgiver. Her skal alle patienterne gennemgås. Morgen-
maden kommer på bordet i personalestuen. Det kan blive en travl 
dag, og nogen har måske ikke spist hjemmefra. Nina smører sig et 
stykke. Det er godt. For senere skal det vise sig, at der er lang 
udsigt til frokost. 

Klokken er 8:45. 
Døren ud til den indhegnede gårdhave står åben. Her må alle frit 
bevæge sig. Det er for også at imødekomme de, der ikke har ud-
gang. For det er ikke alle, der  må gå ud af afsnittet. Flere er her 
også mod deres vilje. I personalestuen snakkes der over bordet. 
Mange af patienterne er paranoide. Vores fotografs kamera gem-
mes væk her på afsnittet, da det ikke er tilladt at tage billeder af 
patienterne. Flere af patienterne ønsker heller ikke, at give sam-
tykke til, at personalet må tale med deres pårørende. Det kan 
være svært for familien. ”Det er en balancegang og svært. For 
netværk er af stor betydning for mennesker med skizofreni. Vi 
må altid lytte til de pårørende og så svare i generelle vendinger. 
Pårørende har et stort behov for at blive hørt,” siger Nina. Snak-
ken falder på tvang og fikseringer i psykiatrien. Det taler perso-
nalet gerne om, i det de forsøger at finde alternative løsninger 
inden akut beroligende tvangsmedicin og fiksering tages i be-
tragtning. For det er altid en sidste udvej og aldrig som en straf. 
Afsnittet er med i et projekt om nedbringelse af tvang. Og det er 
godt. Men som afdelingssygeplejersken siger, så kan de være 
bange for, at det kan føre til omsorgssvigt, hvis det ikke er muligt 
at fiksere. ”Det kan være nødvendigt og et omsorgssvigt overfor 
patienten, hvis vi ikke gør brug af tvang. Det kan f.eks. være, hvis 
en patient er meget selvdestruktiv og selvskadende eller er farlig 
for de andre patienter. I sådanne tilfælde kan tvang være nød-
vendig for at beskytte patient og medpatient,” siger personalet. 
Ingen er dog fikserede på afsnittet i dag. Det sker måske et par 
gange om måneden, at der er fikserede patienter.

Klokken er 9:00. 
Nina banker på døren ind til stue 9 og vækker Ahmed. ”Har du 
sovet godt? Jeg er din kontaktperson i dag,” siger hun og aftaler, 
at han skal stå op for at nå morgenmaden, og at hun vil komme 
tilbage for at snakke lidt mere. Bagefter spritter Nina hænder af 
og går videre til stue 12. Hun skal lige tjekke om patienten har 
fået sin medicin.

Klokken er 9:10. 
Nina læser om sine patienter på computeren og forbereder sig på 
konference. En af patienterne har hun været kontaktperson for 
de sidste knap to måneder i afsnittet, hvor patienter er indlagte 
fra en dag til et år. For de udskriver ikke til gaden. Nina stikker 
hovedet ind i medicinrummet og tjekker, hvem der mangler at 
tage sin medicin. 

Klokken er 9:30. 
Der sprittes atter fingre af og klippes navneskilte til nogle af stu-
erne. Christian beder om cigaretter og Morten om en computer. 
En tredje tager hjem et døgn, og Nina noterer det på tavlen.

Klokken er 9:45. 
Nina banker atter på ind til Ahmed, den nye patient. Han ligger i 
sengen med tøj på. Han sætter sig op, og Nina sidder på hug ved 
ham. Han kender rutinen. Ærmet smøges op, og der tages blod-
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Sygeplejerske Nina Medelby Pedersen har 
netop været kontaktperson for en patient 
med skizofreni i tre måneder. Man havde 
en mistanke om, at patienten også var 
udviklingshæmmet. Men først da skizo-
frenien var velbehandlet, kunne patienten 
testes og udredes. Det viste en IQ på 42 - 
altså langt under de 70. Mistanken om lav 
IQ kom på baggrund af adfærden, som 
ligner den udviklingshæmmede patienter, 
som afsnittet har haft, har udvist. Afsnit-
tets estimat er, at cirka én ud af de 17 pa-
tienter har en underliggende lav IQ, og det 
kan have betydning for psykosens udvik-
ling og patienternes reaktionsmønstre. 
En af måderne at behandle mennesker 
med skizofreni med lav IQ på er blandt an-
det med struktur. Det kan f.eks. gøres 
med et fast ugeskema. Den nævnte pa-
tient var meget vedholdende i at søge 
kontakt og spurgte igen og igen efter 
samtaler. Ofte blev kontakten negativ. I  
stedet for lavede Nina et skema med en 
fast aftale om 2 daglige kontakter med 
kontaktpersonen (Nina) og to ugentlige 
samtaler med lægen. Nina kunne ikke væ-
re på arbejde uden at være kontaktperson 
for patienten, og han havde svært ved at 
forstå, at Nina også var det for andre pa-
tienter. Hver gang han henvendte sig til 
Nina, når hun var i gang med andet,  gav 
hun ham altid et tidspunkt for hvornår, 
han kunne komme til at tale med hende.  
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tryk. Nina spørger ind til ham. Ahmed fortæller, at han var skæv 
og smadrede lejligheden i aftes. Det var derfor, politiet kørte ham 
ind til afdelingen. ”Jeg ryger hash fordi, jeg kan lide at være skæv. 
Så bliver jeg mere aktiv,” siger Ahmed, der ikke vil have, at hans 
far får noget at vide. For rusmidler strider mod familiens kultur. 
Ahmed vejes og måles, og Nina går tilbage for at skrive oplysnin-
gerne ind på EPJ (den Elektroniske Patient Journal).

Klokken er 10:10. 
Morten spørger efter en hovedpinepille. Computerne går på skift 
mellem personalet. Det er Ninas tid  til konference og hendes fire 
patienter. Hun åbner døren ind til konferencerummet og sætter 
sig for enden af det lange ovale, hvide bord. I den anden ende 
sidder 7 personaler omkring bordet. Fra overlæge til fysiotera-
peut. De fire patienter gennemgås. Morten er den ene af dem. 
Overlægen fortæller, at familien er meget kendt af psykiatrien. 
Mindst tre har en skizofreni. Udenfor rummet høres atter kvinden 
skrige. Det er cigaretterne, hun råber om.

Klokken er 10:50. 
Nina låser sig ind i rummet med skabet, hvor der er en boks til 
hver patient. Hun låser nogle ting ind i en af patienternes bokse. 
Patienterne visiteres, når de kommer til afdelingen. Oven på ska-
bet ligger en hammer, og der står en flaske spiritus, som er nogle 
af de ting, patienterne selvfølgelig ikke må have med ind i afsnit-

tet. Ude fra gangen er det nu ikke mere råb og skrig, der høres, 
men en guitar. 

Klokken er 11:35. 
Nina kigger på oversigtstavlen. Lars har udgang. ”Og nu er det 
spændende, om han kan overholde retur-tidspunktet for det har 
været svært tidligere,” siger Nina, der lige har haft en samtale 
med en patient inden, hun henter Ahmed, der skal til samtale 
med lægen. ”Jeg kan ikke lide, at tage min medicin,” siger Ahmed 
og fortsætter: ”Jeg føler mig rask. Jeg har haft det ulykkeligt, og 
jeg har ladet hashen tale for mig. Jeg gik amok, fordi min bror 
snuppede min cykel. Jeg spiser ikke hver dag. Men jeg er ikke psy-
kisk syg”. Han taler med lægen om sin infektion i halsen. Lægen 
kigger på blodprøverne, der blev taget forinden, og som viser lidt 
skæve tal. Det aftales, at Ahmed bliver i afsnittet i hvert fald til i 
morgen.

Klokken er 12:10. 
Nina står i medicinrummet med gummihandsker på og gør en 
sprøjte klar til en af patienterne, der skal have sin depot-medicin. 
Væsken er knaldgul, sprøjten lang og medicinen dyr. Knap 3000 
kroner koster sprøjten, der skal gives hver fjortende dag. Og helst 
af Nina. Hun gør en anden sprøjte klar. Det er tvangsmedicin. Den 
skal hun give først.
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Klokken er 12:30. 
Stue 11 er fuld af Nina, tre andre sygeplejersker og plejere samt 
en læge. Patienten, der er meget psykotisk, og som ikke vil tage 
sin medicin, lader som om, han sover. Personalet forklarer tyde-
ligt for manden, hvad der skal ske og hvorfor. Først får han tilbudt 
en tablet. Men han reagerer ikke. Så holder de fire af personalet 
hans skrøbelige og tynde krop blidt nede. ”Det er snart overstået, 
træk vejret,” siger Nina og sprøjter væsken ind i mandens krop. 
Personalet forlader stuen. Nina går videre til en anden stue. Der 
ligger Britta parat på sengen. Hun er en ambulant patient og vant 
til proceduren. Hun kommer frivilligt for at få sin depotmedicin, 
fordi hun er tryg ved afdelingen. Britta trækker lidt ned i under-
bukserne, så Nina kan komme til at give hende sprøjten bagi. 
Stikket giver et lille gib i hende. ”Men det kan ikke sammenlignes 
med en knappenål. Og så giver det en behagelig træthedsfølel-
se,” siger Britta. 

Klokken er 12:35. 
Nina går tilbage til personalerummet. Der sprittes hænder af og 
vi forlader Nina, der nu mangler nogle flere patientsamtaler og 
lidt papirarbejde. Og så for øvrigt frokosten. Den har hun ikke 
nået endnu. 

Patienternes navne er ændret af redaktionen og 
patientfølsomme detaljer er udeladt.

Gul og rød tvang:
Gul tvang er tvangsindlæggelse på behandlingsindikation - patientens tilstand vil blive 
væsentligt forringet uden behandling og rød tvang er tvangsindlæggelse på farligheds-
kriteriet - patienten er til fare for sig selv eller andre.

Behandlingsdom: 
Personer, der på gerningstidspunktet var utilregnelige på grund af sindssygdom eller li-
gestillede tilstande, idømmes ikke fængselstraf. I stedet idømmes personerne psykia-
trisk behandling. Hvis patienten med dom til behandling f.eks. holder op med medicin, 
kan en overlæge kræve patienten indlagt for at genoptage behandlingen for at forebygge 
ny kriminalitet.

Fiksering: 
Når en patient er til alvorlig fare for sig selv eller sine omgivelser, så har man mulighed 
for at at fiksere patienten - altså lægge patienten i sengen så skånsomt som muligt med 
greb, der ikke er angstfremkaldende og som ikke gør ondt. Patienten fikseres med et 
bælte i sengen. Personalet fortæller, hvad der skal ske. Én har kontakten med patienten, 
mens de andre lægger vedkommende ned. Fikseringen giver ro og ofte er det bare timer, 
det drejer sig om. Der er altid en fast vagt ved den fikserede patient.
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Idealer:

•	 at handle med omsorg 

•	 at handle med integritet

•	 at handle med etisk ansvarlighed.

De ni principper sammenfatter på en gang sygeplejerskens 

ansvarsområder, sygeplejerskens grundværdier og de tre 

dimensioner i vores moralske tænkning. Desuden sker det 

på en måde, der giver direkte kontakt med sygeplejerskens 

overvejelser i situationer, der kræver etiske valg.

Det hele kan organiseres sådan: Det sygeplejeetiske hjul:

Pl
igt

er

Konsekvenser

Idealer

· Fremme selv-
  bestemmelse
· Forebygge sygelighed
· Lindre lidelse

· Handle med omsorg
· Handle med integritet
· Handle med etisk ansvarlighed

· Respektere autonomi
· Undgå skade
· Behandle retfærdigt
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fra dem, hindrer dem i at forstå valg samt 
blander sig i deres valg? Det gør vi som 
omsorgspersoner, og det er et af de di-
lemmaer, jeg står i næsten hver eneste 
dag. Hvordan gør vi det bedst?

Og så kommer jeg til det mest spæn-
dende og brugbare i denne bog. Husted 
både beskriver det spændingsfelt, vi som 
professionelle står imellem i forhold til 
autonomi(selvbestemmelse), fortrolig-
hed, hjælpepligt, omsorg og privatliv, og 
han kommer også med en løsning: Han 
beskriver noget, der hedder det sygeple-
jeetiske hjul, et arbejdsinstrument, der 
kort beskrevet består i, at man identifice-
rer problemet, laver en etisk analyse, la-
ver en afvejning, rådfører sig og træffer 
en beslutning. Det er faktisk et rigtig 
godt hjælperedskab til at komme videre i 
de etiske dilemmaer, vi står i hele tiden 
og det er et redskab, der er nemt at bru-
ge. Derfor endte en bog, som jeg synes 
startede lidt kedeligt og tørt op til at blive 
spændende og brugbar til sidst!

Omhu har samlet en række kompetente fagpersoner til at an-

melde aktuelle fagbøger indenfor det pædagogiske, sundheds-

faglige og psykologiske område. Velkommen til:

Søren Holst er cand. scient. soc. og social-

pædagog.  Søren er udviklingskonsulent på 

den sikrede institution Kofoedsminde og ar-

bejder med rådgivningsopgaver for VISO og 

forskningsopgaver inden for feltet domfældte udviklingshæm-

mede.

Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog. 

Bo arbejder med vejledning og uddannelse i 

håndtering af adfærdsproblemer i omsorg, 

skole og psykiatri og har skrevet flere bøger.

Gitte Andersson er socialpædagog. 

Gitte arbejder som daglig leder af Landsbyen 

Sølunds sansehus ”Guldhornet.”

Pernille Baastrup Jensen er sygeplejerske. 

Pernille arbejder i psykiatrien i Region Midt-

jylland på området oligofrenipsykiatri , hvor 

mennesker med udviklingshæmning og psy-

kiske lidelser behandles.

Christina Iwang Søndergaard er sygeple-

jerske. Christina arbejder på Handicap Lø-

gumgaard i Løgumgårde, hvor hun er syge-

plejefaglig konsulent.

Filosof Jørgen Husted er forfatter til den 

klassiske bog ”Etik, moral og værdier”, som 

henvender sig bredt til læsere med interesse 

for livets store spørgsmål.  Han har derud-

over også skrevet etik-bøger, der retter sig mere indgående til 

to forskellige professioner for hvem etiske problemstillinger 

spiller en stor rolle i det daglige arbejde; Etik og værdier i socialt 

arbejde og Etik og værdier i sygeplejen. Tidsskriftet Omhu har 

bedt en socialpædagog og en sygeplejerske om at anmelde hver 

deres etiske bog:

hvad jeg kunne bruge af bogen i min 
hverdag som oligofrenipsykiatrisk syge-
plejerske, og noget af det jeg bed mærke 
i, var Husteds beskrivelse af respekt og 
hjælperrollen. Det er et etisk dilemma, vi 
som sygeplejersker og andre omsorgs-
personer, der arbejder med udviklings-
hæmmede mennesker, står i hver dag. 
Som f.eks. hans beskrivelse af kant og 
hans autonomibegreb, hvor der står ” at 
vise et menneske respekt vil sige at anse 
det for værdifuldt i sig selv og være ind-
stillet på at undlade at behandle det på 
bestemte måder”. (s77)

 Hvad så med alle de valg, vi træffer 
for de udviklingshæmmede, tager valg 

BØGER

Jørgen Husted: 
Etik og værdier i sygeplejen. 
Hans Reitzels Forlag. 
416 sider. Pris 398,00 kr.

Bogen beskriver mange forskellige etiske 
temaer og teorier. Det er egentlig meget 
godt beskrevet, men også lidt kedeligt 
efter denne anmelders smag. Måske nok 
fordi jeg har været igennem det til uken-
delighed, da jeg uddannede mig til syge-
plejerske. Det er den del, der fylder mest 
i bogen, men også den del der er mindst 
brugbar. Til gengæld tror jeg, at en syge-
plejestuderende ville finde denne del af 
bogen meget interessant og brugbar, da 
det er skrevet på et let forståeligt sprog 
og med nogle rigtig gode eksempler.  

Jeg tænkte, at jeg ville prøve at se, 
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omhandler pligter, idealer og konsekven-
ser. Han har rigtig mange brugbare ek-
sempler/cases fra praksis med. Jørgen 
Husted italesætter videre s. 239 ”De Pro-
fessionsetiske spændingsfelter” eller 
”Den Professionsetiske bermudatrekant” 
bestående af  ”Hjælpepligt – Fortrolighed 
– Autonomi”, og han nævner endvidere, 
hvad med borgerens privatliv?  Socialar-
bejdere er i et professionelt spændings-
felt, hvor vi skal støtte, hjælpe, respekte-
re uden at omsorgssvigte borgeren! Som 
socialarbejdere har vi flere kasketter på! 
Vi er de fortrolige, vi har tavshedspligt, vi 
skal dokumentere, reflektere, øge livs-
kvaliteten og samarbejde med et tvær-
fagligt team og forældre/ pårørende.  De 
vilkår, vi som socialarbejdere arbejder un-
der, er komplekse og yderst spændende, 
og derfor er Jørgen Husteds bog en me-
get vigtig bog for alle mennesker, der gi-
ver omsorg til andre mennesker! Jeg vil 
inderligt ønske, at bogen kan blive en 
vigtig del af pensummet på sociale ud-
dannelsessteder og alle arbejdspladser, 
hvor professionelle giver omsorg/livskva-
litet til andre mennesker! Så vi får be-
vidstgjort og samtidig rustet alle vores 
nye unge til omsorgsjobbet. Og for andre 
som har været uddannet noget tid, er 
det altid godt med en opdatering, input 
og refleksion således, at vi alle fortsæt-
ter – sammen – med at vedligeholde vo-
res professionsetiske udvikling. 

Jørgen Husted: 
Etik og værdier i socialt arbejde
Hans Reitzels Forlag. 
280 sider.  Pris 298,00 kr

Jørgen Husted indleder bogen med orde-
ne: ” Etik er hjerteblodet i socialt arbej-
de……”, (side 9) og dermed er banen for 
bogen ”kridtet op”! Husted citerer det in-
ternationale forbund for socialarbejderes 
(IFSW) definition af socialt arbejde fra 
2001: ”Formålet er, at de mennesker, 
man arbejder med og for, kommer til at 
leve det gode liv...forbedrer menneskers 
udsigt til det gode liv……” 

Efterfølgende har jeg adspurgt flere 
mennesker, som er uddannet socialarbej-
dere, og de kender ikke til den definition. 
Det er meget overraskende, og det må vi 
gøre noget ved! Jørgen Husted, må jeg si-
ge gør sit igennem denne bog, han dyk-
ker godt og grundigt ned i essensen af 

hjælpe-kunst!  Blandt andet via konkrete 
indsatspunkter, vidensgrundlag, værdi- 
grundlag, midler og mål.

På s. 16, hvor skriver ham om etik og 
moral: ”...ud over at være pligtopfyldende, 
kendetegnes et godt menneske ved 
jævnligt at gøre ting, som går ud over 
pligten”. For mig betyder det, at vi som 
socialarbejdere og dermed det primære 
netværk for en borger i hverdagen, skal 
forstå og leve efter det som neuropsyko-
log Susan Hart siger med andre ord: ”In-
gen mennesker kan leve uden kærlig-
hed”. Vi skal engagere os i den anden, 
kende vores egne grænser, så vi kan hol-
de det vi lover, gøre os umage og være 
ordentlige mennesker for ikke at lave of-
fentligt omsorgssvigt. 

I kapitel 2 om moralsk relativisme re-
flekterer og provokerer han ved at påstå 
at ….”Hvad vi kalder moral, er blot et dybt 
lag i sædvane!”. Det er nok en sandhed, 
at vi mennesker har vaner, men det pro-
vokerer mig alligevel og giver mig en stor 
lyst til at læse videre og forstå, hvad 
manden egentlig mener med det state-
ment! Når jeg perspektiverer hans udta-
lelse til eksempelvis vores holdning her i 
Danmark til mennesker med en anden 
seksualitet end majoriteten, og vores an-
erkendelse af at kærlighed er mangfoldig 
– og sammenligner den med et land som 
Uganda, hvor der er dødsstraf for homo-
seksualitet – må jeg give ham ret! 

Jørgen Husted fører os videre ind i 
hans model over ”det etiske hjul”, der 
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den enkelte borger at færdes rundt i sy-
stemerne. 

På trods af de mange gode intentioner 
er det svært at være psykisk syg eller psy-
kisk sårbar. 

Bureaukratiet fylder meget, dokumen-
tationssystemer er meget udbyggede, 
men der er mindre interesse for, hvordan 
det mon egentlig opleves at være den, der 
har skoen på og ved, hvor den trykker. 

Hvis man har mange ressourcer – enten 
selv eller i sit private netværk – er det 
lettere at komme igennem. De mest sår-
bare, som har sværest ved selv at komme 
igennem, kan let blive oversete. 

For at leve op til kravet om lighed i 
sundhedsvæsenet, kræver det, at de 
mest sårbare får  megen og velkoordine-
ret støtte.

 At der tages ansvar med respekt og 
faglighed, og at skodderne mellem sekto-
rerne blødes op.

Der var engang, hvor mennesker med 
psykiske sygdomme boede i store institu-
tioner uden meget privatliv og uden mu-
lighed for at bestemme over sig selv og 
deres situation. Til gengæld blev der sør-
get for alt, og alt hang sammen. Det er 
mange år siden, dette er ændret – heldig-
vis. 

Nu behandles langt hovedparten af 
mennesker med psykiske sygdomme am-
bulant. Alle bor i princippet i egen bolig. 
Der er en skarp opgavedeling mellem re-
gionspsykiatrien, som er ansvarlig for den 
sundhedsfaglige behandling og social-
psykiatrien, der i princippet skal varetage 
rehabilitering, støtte og forsørgelses-
grundlag. 

De bærende værdier, som gennemsy-
rer al tilrettelæggelse, er: Selvbestem-
melse, rettigheder og ansvar for sig selv.  
Så lidt hjælp som muligt ses som en værdi 
i sig selv. Men for de der er særligt sårbare 
kan det være et tveægget sværd. 

For nogle år siden, før strukturrefor-
men, udgav regeringen et ”Fælles værdig-
rundlag for voksne mennesker med sind-
slidelser i Danmark”. De værdier, der blev 
identificerede, var ”Respekt, faglighed og 
ansvar.” Det vedrørte patienter/borgere 
med psykiske lidelser, pårørende og per-
sonale i hhv. socialpsykiatrien og behand-
lingspsykiatrien. 

Det blev til ud fra en erkendelse af, at 
der var store kulturforskelle mellem de to 
sektorer, og at taberne blev de menne-
sker, indsatsen vedrørte. Så kom struktur-
reformen, og alle samarbejdsrelationer 
skulle opbygges på  ny. Strukturer som 

sundhedsaftalerne skulle fremme den 
proces, men alligevel føltes det som at 
blive slået hjem i ludo. De fælles værdier 
fik fornyet aktualitet, og arbejdet med 
værdier mere integreret i mange planer, 
men der er langt fra papir til virkelighed.

I det danske sundhedsvæsen er det et 
bærende princip, at vi at alle har lige ad-
gang til sundhedsvæsenets ydelser, og at 
ydelserne er af samme høje kvalitet uaf-
hængig af, hvem vi er, og hvor vi bor. I de 
syv nationale mål for danskernes sund-
hed, som den daværende sundhedsmini-
ster Astrid Krag udsendte i januar 2014, 
slås det fast, at der fortsat er stor social 
ulighed i sundhed. Vi ved f.eks., at menne-
sker med en psykisk sygdom har en bety-
delig lavere middellevetid end andre, så 
her er den sociale ulighed stor. 

Blandt de 7 mål for sundhed er også 
mental sundhed for henholdsvis børn og 
voksne. Det er et blandt mange eksem-
pler på, at psykiatri og forebyggelse af 
psykiske sygdomme er kommet på den 
offentlige dagsorden. Det er tiltrængt. I 
den psykiatrirapport der kom i oktober 
2013 er påpeget en række mangler i psy-
kiatrien. En af dem er, at der er for lidt fo-
kus på tidlig indsats og forebyggelse og 
en anden, at sammenhæng mellem sek-
torer og fagområder er utilstrækkelig. 
Især påpeges, at samarbejdet mellem 
kommuner og regioner er utilstrækkelige, 
men også inden for hver enkelt sektor 
mangler samarbejdet meget. Der er man-
ge kontaktpersoner om den enkelte pa-
tient/borger, og det kræver et højt grad af 
overblik, struktur og vedholdenhed hos 
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I hvert nummer af Omhu vil der være en stafet med et person-
ligt budskab om psykiatri eller udviklingshæmning og/eller 
krydsfeltet mellem de to. 
Vi giver det første ord til formanden for Psykiatrifonden,
Anne Lindhardt. Hun sender stafetten videre i næste num-
mer til Karen J. Klint, medlem af Folketinget (S) og blandt 
andet formand for Folketingets Sundhedsudvalg. 
De synspunkter, der kommer frem i stafetten, udtrykker ikke 
nødvendigvis redaktionens holdninger.
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Af Anne Lindhardt, 
formand for Psykiatrifonden

“De fælles værdier fik fornyet aktualitet, og 
arbejdet med værdier mere integreret i mange 
planer, men der er langt fra papir til virkelighed”
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