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sse steder nærmest
I psykiatrien er ydelser vi
eb, som slet ikke handler
blevet et matematisk begr
e.
tienter og deres pårørend
om, hvad man tilbyder pa

Fest i
gaden

Man skal møde folk, hvor de er. Et projekt mod vold fandt
sin målgruppe til gadefester og på musikfestivaller.
SIDE 4

Ironman ruster op

Og prisen går til –

Dæmp vreden

Hurtigere, længere, vildere. For
nogle kan træningsiveren kamme
over og være tegn på flugt.

Psykolog Inger Thormann har
fået velfortjent hæder. Nu gen
oplives Skodsborgmodellen.

Børn i indskolingen sætter ord
og billeder på deres følelser. Det
hjælper til at holde vreden nede.
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Tallenes tyranni

D

ramatisk udtrykt: Oprøret ulmer. Grupper af offentligt ansatte tager i sti
gende grad afstand fra kontroltyranniet, fra spildtid anvendt på indholds
løs dokumentation og på et fokus på optælling og personlige måltal i stedet
for kvalitet og indhold i de ydelser, de leverer i sundhedsvæsenet.
Helt grelt slår manien, kendt under navnet New Public Management, ud i psyki
atrien. Her er ydelser visse steder nærmest blevet et matematisk begreb, som slet
ikke handler om, hvad man tilbyder patienter og deres pårørende, men kun om at
samle enheder til bunke i møntfoden ’ydelse’.
Nu er uroen nået til Folketinget, og SF har kaldt sundhedsministeren i samråd
om ydelsesregistreringen. På forhånd har ministeren tilkendegivet, at han vil have
kvalitet inkorporeret og synliggjort, når regionerne kobler økonomi og behandling
sammen i psykiatrien. Det sker, efter at psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere,
pædagoger og andre faggrupper længe har råbt op om miseren.
Tidligere i efteråret skrev repræsentanter for de nævnte grupper, herunder en af
Dansk Psykolog Forenings tillidsrepræsentanter, et indlæg i dagbladet Information,
hvor absurditeterne blev skåret ud i pap.
De påpegede, at en medicinering eller en kort samtale på 20 minutter resulterer
i samme ydelsesstal som fx et behandlingsplansmøde
eller en psykologisk test, der tager over en time med
efterfølgende administrativt arbejde. En gruppetera
pisession med seks deltagere udløser seks ydelser,
mens en individuel samtale kun udløser én. Og
masser af relevant klinisk arbejde tæller slet ikke
med, fx telefonisk kontakt med patienten. Nul
ydelser gives til fx samarbejde med patientens
kommunale sagsbehandler, samtaler med krise
ramte pårørende og kollegial supervision.
Ydelsesstyring i den form, det finder sted i alle
fem regioner, har en høj pris for både medarbej
dere og patienter og har taget en form og
et omfang, der plukker meningen ud
af sammenhængen.
Psykologforeningen istemmer nok
en gang kritikken af et system, der har
spillet fallit.
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