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LEDER

Psykiatriske syge-
plejersker skal arbej-
de med at forebygge 
overdødelighed blandt 
personer med psykisk 
sygdom?

Når man som psykiatrisk sygeplejerske, i daglig-
dagen oplever udfordrende situationer, der kan 
skyldes, at vi mangler nok kollegaer, vi mangler 
nok sengepladser, vi mangler gode overgange 
mellem sektorer, vi mangler tid til fordybelse, vi 
mangler en værdig psykiatri for alle, vi mangler 
at komme på finansloven, vi mangler at have tid 
til den grundlæggende sygepleje, vi mangler IT 
systemer der er lette at bruge, kan det opleves 
vanskeligt, at vurdere om der overhovedet sker 
fremskridt inden for psykiatrien, og om man får 
prioriteret de rigtige opgaver. 

Det kan måske også være svært 
at vurdere, hvordan man selv 
kan påvirke den politiske dagsor-

den, og hvordan man selv kan 
gøre en forskel i dagligdagen 

for den enkelte patient.

Vi mener indsatsen 
skal målrettes imod 

at forebygge 
overdødelighed 

blandt per-
soner med 

psykisk 
sygdom, 

men 
hvor-
dan 

kan 
vi påvirke 

denne dagsor-
den?

Gør en lille forskel hver dag, er 
et princip vi som fagligt selskab 
hylder. Hvis blot vi er enige om, 
hvilken forskel vi skal gøre. For 
at kunne gøre en forskel, er det 
vigtigt at vide hvad psykiatrisk 
sygepleje er, og hvilket resultat 
vi kan forvente hos patienten 
efterfølgende. Som sygepleje-te-
oretikeren Norma Lang, der 
har forsket i dette, udtrykte for 
mange år siden: ’ hvis vi ikke kan 
beskrive sygeplejen, kan vi ikke 
undervise i sygepleje og dermed 
kan vi ikke få den finansieret’.

 Psykiatriske sygeplejersker i 
Danmark er blevet bedre til at 
beskrive den sygepleje de udøver, 
ikke mindst fordi der efterhån-
den er mange specialuddannede 
psykiatriske sygeplejersker. Der 

Af Lene Lauge Berring, Ph.d. Sygeple-
jerske og Leder af Kompetencecenter 
for Relationer og Deeskalering, Psykia-
trien Region Sjælland
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er også forskning der hjælper 
til at detaljere den psykiatriske 
sygepleje og de sygeplejefaglige 
interventioner, vi i gamle dage 
kaldte for tavse kundskaber og 
det kliniske skøn. Disse forsk-
ningsresultater hjælper til at 
beskrive sygeplejens kompleksi-
tet. Men ved vi nok om, hvordan 
vi forebygger overdødeligheden 
blandt personer med psykiske 
sygdomme som faggruppe?

Vi mener, at det er vigtigt, at 
alle midler tages i brug, når vi 
som fagligt selskab skal påvirke 
beslutningstagere til at prioritere 
fremtidens psykiatri. I bestyrel-
sen forsøger vi således at vareta-
ge dialogen om dette på mange 
niveauer, som jo også afspejles i 
dette medlemsblad. 

På det patientnære niveau, hvor 
vi sikrer at både mennesker med 
levede erfaringer og sygeplejer-
sker høres, og hvor vi argumente-
rer for, at den sygeplejerske, der 
tager en specialuddannelse, skal 
bevare kontakten til patienten. 
Skal der prioriteres blandt de 
sparsomme personaleressourcer, 
bør sygeplejersken være der, hvor 
kompleksiteten er størst, som 
f.eks. hos de patienter der er i ri-
siko for overdødelighed og ved de 
intensive sengepladser, der netop 
er givet økonomiske midler til.

På det organisatoriske niveau, 
hvor vi arbejder for, at alle lag 
i de psykiatriske organisationer 
skal have fælles mål og værdier, 
som f.eks. afspejlet i selskabets 
visioner: 1) Mest mulig sundhed 
og trivsel, 2) Patient og borgerens 
behov, fremfor systemets rutiner, 
3) Psykiatrisk sygepleje under-
støtter patientens/ borgerens 
recovery proces og 4) Psykiatrisk 
sygepleje guides af evidens. Disse 
værdier er dog fluffy, hvis de ikke 
eksemplificeres med handlinger 
i dagligdagen, som f.eks. projekt 
Rosa i Region Sjælland, der sikrer 
patienter og borgere mere sta-
bile forløb på tværs af sektorer, 

hvilket måske kan hjælpe til at 
borgeren søger hjælp til rettidig 
forebyggende behandling, fordi 
der opnås gode relationer til 
behandlingssystemet.

Og på det politiske niveau, hvor 
deltagelse i arbejdsgrupper, 
høringsvar og anden politisk 
aktivitet afspejler den holdning: 
’… at ingen andre faggrupper 
er kvalificerede til at udføre 
kompleks intensiv psykiatrisk 
sygepleje, med alt hvad dette 
indebærer. Såfremt man tildeler 
denne arbejdsopgave til andre 
faggrupper, vil det kompromitte-
re patientsikkerheden og i værste 
fald øge mortalitetsraten...’

Mortalitetsraten er et vigtigt 
område vi, som selskab, bør 
prioritere i de kommende år. Per-
soner med psykisk sygdom har 
en nedsat gennemsnitlig levetid, 
og dermed en overdødelighed, 
sammenlignet med baggrunds-
befolkningen. Vi ved, at personer 
med psykisk sygdom har en mere 
uhensigtsmæssig livsstil, og har 
øget risiko for at udvikle et mis-
brug af rusmidler. Vi ved også, at 
de ikke søger eller tilbydes retti-
dig forebyggende og livreddende 

behandling, og at der er risici og 
bivirkninger ved den medicinske 
behandling. Dette kan der læses 
mere om i rapporten ’Survive’ 
der netop er udgivet.

Denne prioritering og disse 
drøftelser om hvordan vi bedst, 
som faggruppe, bidrager til at 
nedbringe overdødelighed blandt 
personer med psykisk sygdom, 
kan vi have i medlemsbladet og i 
vores virtuelle fora. Men vi håber 
også, at de praktiske handlinger 
og initiativer I allerede tager der-
ude bliver beskrevet, således at vi 
kan lære at forebygge anderledes, 
og dermed få økonomiske midler 
til disse vigtige prioriteringer i 
vores danske sundhedsvæsen.

Når det så er sagt, kan den 
udsultning som psykiatrien har 
været udsat for, selvfølgelig ikke 
trylles væk, men vi kan som sel-
skab arbejde støt og roligt efter 
en fælles prioritering.

Med dette ønske for det nye år, 
vil bestyrelsen sige tak for ind-
satsen, rigtig glædelig jul og godt 
nytår.

 

Baggrundsinformation til dette blads leder:

Norma Lang, der bl.a. inspirerede til et fælles 
dokumentationssprog i sygeplejen  
https://www.nursing.upenn.edu/live/profiles/133-norma-m-lang

Intensive sengepladser i psykiatrien. https://www.sst.dk/-/media/
Udgivelser/2019/Intensiv-behandling-til-mennesker-med-svaer-
psykisk-lidelse.ashx?la=da&hash= 
2AEF778B79CFE315B60CBF7DF18CA869B4DDFC93

De fire visioner. https://dsr.dk/fs/fs11

Projekt Rosa https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/
psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/relationer-og- 
samarb-paa-tvaers/Sider/default.aspx

Survive. Lad de døde gavne de levende.  
http://www.retsmedicin.ku.dk/
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