
 
 

-en metode til reduktion af 
tvang i psykiatrien 





 SI - Redskaber   

 Sensory profile adult test og Observationstest 

ved Hanschu og Reisman. 

 

 Online platform med vores indikator tool, SIT: 
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SPI Care 



Key-Performance-Indicators 

•Bælte fikseringer 

•Indlæggelsesdage  

•Genindlæggelser 

•Benchmarking regionalt/nationalt 



30 ud af 155 blev testet med Sensory Profile Adult 

Alle 30 scorede udenfor normalområdet 

80 % af de testede med udslag på flere områder 

 

Indikation: 20 % af indlagte har vanskeligheder med at bearbejde sanse 

stimuli i en sådan grad at det påvirker adfærd og kognition med risiko for 

at blive udsat for fysiske tvangsforanstaltninger; lagt i bælte. 

 

Pga. sansebearbejdnings deficits oplever disse patienter: 

 

Angst 

Motorisk uro 

Søvnbesvær 

Kognitive problemer 

Aggressioner 

 

Sanseprofil > analyse > intervention > formidling  

 

 

Kan behandles med SI 





Observationstest af Judith E. Reisman 

og Bonnie Hanschu. 



 

Observationstesten 

 
Taktil: Berørings sansen. 

Vestibulære: balancesansen. 

Proprioceptivt: muskel-ledsansen. 

 

 

 



Sensory Profile Adult af Winnie 

Dunn: 



 

 

 

 

Sensory profile 

Spørgeskema med 60 spørgsmål 

sensory profile adolescent/adult 

(11-65 år) 

4 Persontyper: 

- Bystander 

- Seeker 

- Sensor 

- avoider 

 

 

 



Anne er en 25 årig pige med en bipolar lidelse og har  

desuden en angst problematik. 

Hun bliver indlagt efter et selvmordsforsøg og har op 

til indlæggelsen taget amfetamin. 

 

Advarselstegn: 

Anne begynder at vandre uroligt rundt I afdelingen, er 

“dørsøgende” og banker hoved og krop ind I væg og 

 dør. Hun vil have en “fast vagt” fordi hun er bange 
for 

 at være alene.  

 





 

Individuel Sanseprofil: 



 

Individual sensory profil: Anne 



Joe er en 30 årig ung mand fra Bosnien, 

han er hjemmeboende og forældrene er 

bekymrede.  

Op til indlæggelsen: 

 Psykotisk 

 Spiser ikke, BMI 16=undervægtig. 

 Isolerer sig. 

 



Hindringer: 

 Patienten spiser ikke den mad der bliver 

serveret på afdelingen. 

 Personelet er bekymrede men uenige 

omkring patientens behov kontra mål. 

 Han blev testet med sensory profile og 

den viste problematikker på alle 

sansetyper. 



Intervention: 

 Han fik lov til at spise på hans værelse. 

 Lad ham få pauser med på sit værelse 

med nedrullede gardiner. 

 Gør brug af i-pod eller ørepropper. 

 Sensit-stol 

 5 min. Gåtur i parken. 

 

 

 



 Joe tog 7 kg på i de 3 uger han var 

indlagt. 

 Han begyndte at spise i opholdsstuen 

med de andre patienter. 

 Forhindrede en tvangssituation pga. hans 

lave BMI. 

 Joe glædede sig til at komme hjem og få 

hjemmelavet mad fra Bosnien. 



 

Individuel sanseprofil: Joe 



 

Individuel sanseprofil: Joe 



Susanne er en ung pige som bliver indlagt 

med selvmordstanker. 

 Tankemylder 

 Angst 

 Motorisk uro 



Intervention: 

Susanne får lavet en sensory profile og 

bliver introduceret til sensit-stolen pga. 

motorisk uro og angst. 

Fordele: 

Susanne er selv overbevidst am at hun 

denne gang har en kortere indløggelse 

pga. SI-behandling. 



 

 

Individuel sanseprofil: Susanne 



 

 

Individuel sanseprofil: Susanne 



Brian er en ung fyr som har en dom til 
behandling. Han adfærd er meget 
uhensigtsmæssig og han bliver ofte 
bæltefikseret pga. sin aggressive adfærd. 

 

Han bliver indlagt på afdelingen fordi han ikke 
tager sin medicin. Han ankommer med politiet 
og er meget aggressiv og bliver lagt i bælte 
ved ankomsten til afdelingen og har taget 
stoffer op til indlæggelsen. 



Hindringer:  

I de næste par dage kommer han i og ud 

af bælte flere gange. Han kører hurtig op 

(aurosal) på trods af at han er i den 

skærmede enhed. 

Han bliver distraheret af at han kan se ind 

på kontoret fra den skærmede enhed. 

 



Intervention: 

 Rul gardinerne ned. 

 Sodavandsis. 

Fordele: 

 Ingen tvang. 

 Ingen fast vagt 

 Rolig weekend på afdelingen. 



Stella er en 60 årig dame som har drukket op til 

indlæggelsen. Hun gør brug af sederende 

medicin, lider af angst og er meget ensom. 

 Angst 

 Motorisk urolig 

 Beder om at komme i bælte 

 1 dag: bliver mere agiteret og urolig. 

 2. dag: smider med sten på vinduerne og 

kommer i bælte. 



Hindringer: 

 Stella er i og ude af bælte i cirka 1,5 mdr. 

 

Muligheder: 

 Flere ”varme hænder”. 

 Kulturændring på afdelingen. 

 



SPI 2014 - 2017 

 
 1 årigt forskningsprojekt      



Certificering af et 

hospitalsafsnit/bofællesskaber. 

 

Vi tilbyder: 

 Kurser I Sanseintegration ift. nedbringelse af tvang. 

  Grundig indføring i testredskaberne sensory profile 
samt observationstesten Hanschu og Reismann. 

 Weekend kursus den 7 – 9 novenber 2014. 

 

 

  



Anne Kolmos 

 
Mobil: +45 30 63 89 59 

Mail: info@sanseprofilen.dk 

Charlotte Andersen 
 

Mobil: +45 21 73 77 96 

Mail: info@sanseprofilen.dk 

Tak fordi vi måtte komme! 

www.sanseprofilen.dk 

 


