
Hvordan ser jeg, som pårørende, afdelingen, hvor min
psykisk syge skal få det bedre?



Idè kataloget for Sikker Psykiatri foreslår os 
værktøj
 Ideen med de 15 skridt appellerede til mig
Hvordan kan jeg være med til små 

forbedringer
 ”Gløgt er gestsins eyga” et færøsk ordsprog”
 ”Fremmed øje er en god iagttager”



Imødekommende?
Trygt?
Omsorgsfuldt og involverende?
Velorganiseret?





De fysiske rammer kunne godt forbedres 
uden store omkostninger

 At man på afdelingen kan være opmærksom 
på hygge

 Vi følte os velkomne både af patienter og 
personale

 Vi følte at det var trygt
Det virkede velorganiseret







 Helt sikkert
 Jeg har lært, at man kan lære noget nyt, hvis man vil 

være opmærksom på det
 Afdelingen ??

Næste plan:
 Jeg har tænkt at tage min ældste datter med til de 15 

skridt



15 Skridt...
Eydna Iversen Lindenskov, projektleder



 Personalet følte sig anerkendt
 Se afdelingen med andre øjne
 Det er intressent, at se hvad en “ekstern” person

observerer
 At det var godt at personalet kunne læse “rapporten”
 At vores pårørenderepræsentant i Sikker Psykiatri fik

en konkret opgave, og ikke kun være de pårørendes
stemme

 Får lyst til at 15 skridt laves igen....



 Vi skal være bedre til at bruge “rapporten”
 Rapporten er sendt ud til alle, men.....
 Maria kunne evt. fremlægge sin rapport for 

ledelsesteamet, til afdelingsmøde, til kafé dage....
 Større ledelsesinvolvering
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