Psykiatri

Annonce

Kærleif Danielsen, 50 år
Social- og sundhedsassistent og aktivitetsmedarbejder,
Psykiatrisk Center Sct. Hans

Har arbejdet i retspsykiatrien i 20 år:

”Det gør mig
helt høj, når
samarbejdet
med patienten
begynder at spire
og bære frugt”
Jeg blev interesseret i retspsykiatrien under min praktik,
fordi arbejdet er så komplekst, langvarigt og udfordrende. Alle
mennesker har ressourcer, og derfor sætter jeg hele tiden mål
op sammen med patienterne, der kan give succesoplevelser
– også selv om man måske er sårbar og kan mangle nogle
værktøjer til at klare sig, som man gerne vil.
Det kan gøre mig helt høj, når samarbejdet med patienten
begynder at spire og bære frugt. Patienterne er ofte indlagt i
flere år, og derfor er vores opgave - udover den daglige pleje og
behandling - at støtte dem i deres recovery-proces og opbygge
en stabil hverdag med meningsfulde aktiviteter og relationer.

Jeg arrangerer alt fra gåture, fodbold, floorball, bowling og
ridning - til madlavningsgruppe, julefrokost, jordbærtur og yoga.
Jeg har også uddannet mig til fitnessinstruktør og personlig
træner, fordi jeg synes, at bevægelse kan noget i forhold til at få
succesoplevelser. På Sct. Hans arbejder vi meget tværfagligt,
så alle faggrupper er involveret i de aktiviteter, vi laver.
Ordet rollemodel er et ansvar, du skal kunne bære, når du
arbejder et sted som her. Men vi er ikke supermænd eller
-kvinder der kan alt. Vi lærer af hinanden som mennesker, og
jeg er ikke bedre til bordtennis end en patient, der har dyrket
det i flere år i sin ungdom. Jeg lærer noget nyt af patienterne
og mine kolleger hver dag, og det er fedt.

Er du vores nye kollega?
Den specialiserede retspsykiatri bliver i 2021 samlet på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde og bliver den største retspsykiatri i Norden. Derfor søger vi social- og sundhedsassistenter, der vil med på rejsen. Vi får blandt andet sanserum, terapibassin,
cafe og kreative muligheder lige ved hånden i vores nye byggeri ’Udsigten’, hvor der er fokus på recovery og en meningsfuld
hverdag for patienten.
Ønsker du en hverdag med tid til patienten og faglig udvikling i et stærkt tværfagligt miljø med gode kolleger? Så læs hele
interviewet med Kærleif og få mere viden om arbejdet i retspsykiatrien på www.psykiatri-scthans.dk/nyt-job-retspsykiatri
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Siden 2009 har jeg været aktivitetsmedarbejder, hvor jeg
er tovholder på aktiviteter for patienterne på mit afsnit.
Som social- og sundhedsassistenter synes jeg, vi er
vanvittigt gode til at lave aktiviteter med patienterne. Vi er

’super-blæksprutter’ i mine øjne, fordi vores uddannelse er
meget praktisk, og vi er sammen med patienterne en stor
del af tiden.

