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FORORD 
Som led i afrapporteringen af satspuljeprojektet ”Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15” 
har hver af de deltagende 5 regioner forpligtet sig til at udarbejde en selvevaluering. Selveva-
lueringen består af en samlet regional beskrivelse af de opnåede resultater og hvilke initiati-
ver, der er taget til at fastholde og sprede de mest succesfulde tiltag, der er arbejdet med i 
regionen. Udover den samlede regionale beskrivelse, har hvert af de deltagende psykiatriske 
sengeafsnit beskrevet deres lokale mål og resultater, og hvilke initiativer de har implementeret 
i løbet af projektet. De beskrevne tiltag, er udvalgt af projektdeltagerne selv, som virknings-
fulde i forhold til at arbejde med forebyggelse og nedbringelse af anvendelsen af tvang. Ligele-
des beror data for tvangsanvendelse, og den grafiske præsentation af disse, på de deltagende 
afsnits og regionens egen databehandling.  
 
Udover denne publikation henvises der til projektets ”Inspirationskatalog”, der beskriver de 
konkrete tiltag, projektdeltagerne vurderer, har betydet mest for deres opnåede resultater. 
Projektdeltagernes egne beskrivelser af deres ”Succesfulde Tiltag”, indgår som en del af kata-
loget. Endelige er der udarbejdet en samlet evalueringsrapport, der gennemgår de resultater, 
der er opnået i det nationale projekt. Alle publikationer kan downloades elektronisk fra 
www.tvangipsykiatrien.cfk.rm.dk 
 

Projektleder for det nationale projektsekretariat 
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

Helle Høgh 
 
 
Baggrund for projektet 
I Satspuljen for sundhedsområdet 2011-2014 blev der indgået politisk aftale om at afsætte 
midler til at gennemføre et nationalt gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatri-
en. Et særligt fokus i projektet er anvendelse af aktiviteter som et redskab til at forebygge og 
nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. 
  
Projektet har bygget videre på opnåede resultater og erfaringer fra de tidligere nationale gen-
nembrudsprojekter om brug af tvang i psykiatrien, der blev gennemført fra 2004-2007 og sup-
pleret med implementeringsnetværket i 2010. 
 
Projektets formål er defineret som:  
 nedbringe omfang og varighed af tvangsforanstaltninger mest muligt 
 sikre at kvaliteten af den tvang som anvendes er så høj som muligt set fra såvel et organi-

satorisk, fagligt og et patientoplevet perspektiv 
 udvikle tilbud om aktiviteter som redskaber til at nedbringe brug af tvang. Aktiviteter defi-

neres bredt fx undervisningsmæssige tilbud, sociale tilbud og individuelle tilbud fx fysiske 
aktiviteter, musik, dans, madlavning 

 sikre spredning og fastholdelse af projektets tiltag og resultater. 
 
Regionerne har kunnet ansøge om en fælles pulje på 15 mio. kr., som er blevet fordelt mellem 
34 psykiatriske afsnit i hele landet. 
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1. Om regionens organisering af indsatsen 
 

Om regionens or-
ganisering af ind-
satsen  

Region Midtjylland har fra starten af projektet valgt en decen-
tral tilgang, hvor de enkelte projektteams har haft vide ram-
mer i forhold til afprøvning af egne ideer til nedbringelse af 
tvang. De tildelte projektmidler er derfor også i langt overve-
jende grad fordelt på de lokale projekter.  
 
Fælles psykiatrisk niveau 
Anvendelsen af tvang og afrapportering fra de konkrete projek-
ter har løbende været forelagt psykiatri- og socialledelsen og 
den samlede afdelingsledelseskreds i projektperioden. I PSL 
har projektet været forankret hos den Sygeplejefaglige Direk-
tør.   
 
Der har fra projektets start været nedsat en implementerings-
gruppe med repræsentation fra de fem deltagende afdelinger. 
Gruppen består herudover af kvalitetschefen for psykiatri og 
social, samt en AC-fuldmægtig fra kvalitetsafdelingen.  
 
Implementeringsgruppen har deltaget i projektets kursusfor-
løb, læringsseminarer og nationale konferencer.  
 
Gruppen har gennem hele projektperioden afholdt møder hver 
måned, hvor der har været delt viden og erfaringer, drøftet 
implementering og gjort status på de lokale projekter.  
 
Implementeringsgruppen har haft fokus på spredning af viden 
mellem de 7 deltagende projektteams og har i projektperioden 
taget en række initiativer til spredning af viden omkring reduk-
tion af tvang i hele psykiatrien, herunder afholdelse af semina-
rer om tvang, udarbejdelse af videoer og fælles platform for 
videndeling.  
 
Implementeringsgruppen er fra efteråret 2014 udvidet, så alle 
regionens sengeafdelinger er repræsenteret, og gruppen er 
gjort permanent. Formålet er at sikre spredning af ideer og im-
plementering af disse i hele psykiatrien. Gruppen er samtidigt 
udvidet med en procesledelseskonsulent fra Kvalitetsafdelin-
gen. 
 
Implementeringsgruppen arbejder efter kommissorium fra Psy-
kiatri- og socialledelsen (PSL) og afdelingsledelseskredsen (AL) 
og vil fremadrettet være en sprednings- og videndelingsgrup-
pe. 
 
Det er besluttet, at formandskabet for implementeringsgrup-
pen fremadrettet varetages af en repræsentant fra afdelingsle-
delseskredsen med henblik på at koordinere psykiatriens ind-
satser i forhold til at forebygge tvang og sikre den ledelses-
mæssige forankring af indsatserne.  
 
Sengeafsnitsniveau 
I hvert af de deltagende sengeafsnit har der været etableret 
styre-/projektgrupper med ansvar for det lokale projekt.  
 
Deltagende sengeafsnit i projektet (alle voksenpsykiatriske): 
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• Sengeafsnit for intensiv behandling og observation, Regi-
onspsykiatrien, Viborg-Skive 

• Afsnit P4, Afd. P - Afdeling for Psykoser, Aarhus Universi-
tetshospital, Risskov 

• Afsnit P1, Afd. P - Afdeling for Psykoser, Aarhus Universi-
tetshospital, Risskov 

• Afsnit P1, Regionspsykiatrien Vest 
• Afsnit E2, Regionspsykiatrien Randers 
• Afsnit M3, Afdeling M, AUH Risskov; Afdeling for organiske 

psykiske, lidelser og akut modtagelse. 
• Retspsykiatrisk sengeafsnit, Viborg-Skive 
 

Om implemen-
teringsgruppen 

Afdeling M, sengeafsnit M3, AUH Risskov: Afdelingssygeplejer-
ske Birgitte Jensen, Email: birgitte.jensen1@ps.rm.dk, telefon: 
7847 1482.  
Afdeling M, stab, Proceskoordinator, Anette Dall,E-
Mail:Anette.Dall@ps.rm.dk, Tlf. +45 78 47 13 13 
 
Afsnit E2, Regionspsykiatrien Randers, Afdelingssygeplejerske 
Ulla Simonsen Poulsen, Email: Ullapoul@rm.dk, Telefon: 7847 
5660 
 
Regionspsykiatrien, Viborg-Skive: udviklingssygeplejerske, Su-
ne Frederiksen, Email: Sunfre@rm.dk, Tlf: 7847 4144 
 
Afd. P - Afdeling for Psykoser, Sengeafsnit P4, Aarhus Universi-
tetshospital, Risskov: Afdelingssygeplejerske, Gerda Cohn-
Jacobsen, Email: gerdcohn@rm.dk, Tlf: 7847 1801 
 
Regionspsykiatrien Vest, Udviklingskonsulent, Agnethe Clem-
mensen, Email: Agnethe.Clemmensen@ps.rm.dk, Tlf. 784 
74515 /  mob.: 30351211 
 
Kvalitetsafdelingen, Kvalitetschef Lisbeth Damgaard, Email: 
lisbeth.damgaard@ps.rm.dk, Tel. 87470151 
 
Kvalitetsafdelingen, AC-fuldmægtig, Henrik Løwe Christiansen, 
Email: Henrik.Christiansen@rm.dk, Tlf. 45 78470165 
 
Kvalitetsafdelingen, Procesledelseskonsulent 
Marianne Børre, Email: Marianne.B.Petersen@rm.dk, tlf.  7847 
0179 
 
 

2. Regionens mål 

Som det fremgår af projektansøgningen besluttede regionsrådet i Region Midt i august 
2010, at psykiatrien i overensstemmelse med Danske Regioners målsætninger i ”Min-
dre tvang i psykiatrien” arbejder målrettet på at reducere behovet for og dermed an-
vendelsen af tvang samt på at øge kvaliteten af den tvang, der nødvendigvis anven-
des. 
 
Regionsrådet har efterfølgende indarbejdet ovenstående konkrete mål for reduktion af 
tvang i budget 2014:  
• 20 % reduktion af antallet af bæltefikseringer 
• 20 % reduktion i varigheden af bæltefikseringer 
• 20 % reduktion i antal fastholdelser 
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Som konsekvens af indgåelse af partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet justeres 
budgetmålene vedr. tvang fra 2015, hvor der sættes fokus på antal unikke patienter 
berørt af tvang og varighed af bæltefikseringer.  
 

3. Resultater i forhold til at nedbringe anvendelsen af tvang 

Nedenfor præsenteres grafer som viser akkumulerede data for de 7 deltagende pro-
jektteams i Region Midt. Opgørelsesperioden er 1. januar 2012 til ultimo november 
2014. Data er trukket fra Esundhed d. 8. januar 2015. 
 
Data viser, at der er positive tendenser i forhold til reduktion af antal bæltefikseringer, 
varighed af bælter samt antal unikke patienter berørt af bælter, men det er endnu for 
tidligt at konkludere på udviklingen i bæltefikseringer, og der er behov for at følge data 
over en længere periode. 
 
Der er ikke data for december 2014, da indberetningstidspunktet for disse data ikke er 
afsluttet. Data er opgjort på påbegyndelsestidspunktet for den enkelte foranstaltning 
og bæltefikseringer uden sluttidspunkt er ekskluderet. 
 
Graf 1. Udviklingen i antal tvangsepisoder fordelt på beroligende medicin (mørkeblå), 
bæltefikseringer (Grøn), fastholden (lyseblå) og remmefikseringer (brun) i de 7 pro-
jektteams: 
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Graf 2. Udvikling i antal bæltefikseringer (grøn), antal patienter berørt af bælter (mør-
keblå), samlet varighed af bæltefikseringer i timer (lyseblå) i de 7 projektteams: 
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Udvikling i anvendelsen af bæltefikseringer 
Det har i projektperioden været et mål at reducere anvendelsen af tvang, herunder 
særligt anvendelsen af bæltefikseringer. Region Midtjylland havde opstartskonference 
d. 31. januar 2013, og projektet blev startet op i starten af 2013. Graf 1 og 2 viser, at 
udviklingen i antal bæltefikseringer har varieret markant både før og efter projektstart. 
Antallet af bæltefikseringer har varieret mellem 19 og 63 fikseringer pr. måned.  
 
En del af forklaringen på stigningen i antal bæltefikseringer i starten af 2012 er, at et 
af de deltagende projektafsnit (M3) først blev etableret i starten af 2012. I tolkningen 
af de akkumulerede data bør der derfor ses bort fra 1. halvår 2012.  
 
Anvendelsen af bæltefikseringer har generelt været faldende siden marts 2013, som er 
det tidspunkt, hvor projekterne for alvor kom i gang. Det kan imidlertid ikke konklude-
res, at der er skabt en varig reduktion i antallet af bæltefikseringer i perioden, da vari-
ationen gennem hele perioden er for markante og hyppige. Der er derfor behov for at 
følge udviklingen over en længere periode, før der kan konkluderes på, om det er lyk-
kedes at skabe en varig nedbringelse af antallet af bæltefikseringer1. 
 
Den markante variation i antal bæltefikseringer i perioden tyder på, at anvendelsen af 
tvang er meget afhængig af dels hvilke patienter, der er indlagt, og dels situationsbe-
stemt. Der er således ikke tale om en generel og konstant anvendelse af bæltefikserin-
ger i afsnittene. Dette billede stemmer godt overens med de erfaringer og drøftelser, 
implementeringsgruppen har haft om anvendelse af bæltefikseringer.   
 
Anvendes perioden juli 2012 til juni 2013 som baseline, blev der i snit anvendt 39 bæl-

                                                 
1 Jf. Jakob Anhøj, ”Noter om seriediagrammer”, 7. jan. 2013.  
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tefikseringer pr. måned. En 20 % reduktion vil svare til et niveau på 31,3 bæltefikse-
ringer pr. måned. Siden juli 2013 har målet været opfyldt i 9 af 17 måneder (graf 3).  
Målet om en 20 % reduktion af antallet af bæltefikseringer kan derfor ikke siges at væ-
re indfriet på fællesniveau.  
 
Graf 3. Antal bæltefikseringer sammenholdt med målet/kravet om 20 % reduktion. 
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Antallet af patienter berørt af bæltefikseringer (graf 2 – mørkeblå) har varieret mellem 
13 og 34 patienter. Vurderes perioden fra juli 2012 og fremefter og ses der bort fra de 
to ekstreme målinger i maj og juni 2014 tyder udviklingen på et generelt fald i antallet 
af berørte patienter. Det nuværende datagrundlag er dog for spinkelt til at konkludere 
noget endeligt jf. note 1.  
 
Udviklingen i varigheden af bæltefikseringer 
Graf 2 viser en tydelig sammenhæng mellem antal bæltefikseringer og den samlede 
varighed af disse bæltefikseringer i timer.    
 
I 8 af 11 måneder i 2014 har den gennemsnitlige varighed af bæltefikseringerne ligget 
mere end 20 % lavere end i baselineperioden (se graf 4). Det vurderes, at varigheden 
generelt set er reduceret, om end målsætningen ikke helt er nået.  
 
Graf 4. Varigheden af bæltefikseringer sammenholdt med målet/kravet om 20 % re-
duktion.  

Bæltefikseringernes gennemsnitlige varighed
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Fastholdelser 
Der anvendes relativt få fastholdelser i de deltagende teams (graf 5). Antallet af fast-
holdelser har varieret i perioden, og der er ikke tendenser til et fald.  
 
I 5 af 11 måneder i 2014 har målet om 20 % reduktion været opfyldt og reduk-
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tionsmålet vurderes ikke at være opfyldt. 
 
Graf 5. Antal fastholdelser sammenholdt med målet/kravet om 20 % reduktion. 
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Substitution 
Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle substitutionseffekter, hvor en tvangs-
type erstattes af en anden, eksempelvis fra bælter til beroligende medicin eller fasthol-
delse. Graf 1 indikerer, at der ikke sker substitution fra bælter til beroligende medicin, 
der er snarer en tendens til at de to følges ad, hvilket er positivt da det viser at der ik-
ke sker en substitution fra bælter til beroligende medicin. Grafen viser samtidigt, at 
anvendelsen af beroligende medicin varierer markant gennem hele perioden.   
 
Graf 1 indikerer heller ikke et skift fra bælter til fastholdelser.  
 

4. Forbedringer af den patientoplevede kvalitet  

Implementeringsgruppen har løbende drøftet, hvordan patientinddragelsen kan syste-
matiseres med henblik på at forebygge anvendelsen af tvang. Der har været iværksat 
flere tiltag i teamene og der er delt erfaringer om disse, herunder ikke mindst anven-
delsen af mestringsanalyser og strategier, der basere sig på patienternes egne oplevel-
ser og vurderinger.  
 
Inddragelse af patienter og pårørende på regionalt niveau 
Det Regionale Kontaktforum på psykiatriområdet er blevet præsenteret for projektet. 
Der har den 8. oktober 2014 været afholdt en temadrøftelse i Det Regionale Kontaktfo-
rum om nedbringelse af tvang. På dagen blev en række metoder til nedbringelse af 
tvang fremlagt/præsenteret, og der var efterfølgende en god drøftelse af de enkelte 
metoder.    
 
Der er i projektperiodens forløb udarbejdet to strategier, der sikrer større patientinvol-
vering i den kommende periode. Af psykiatriplanen fremgår det, at ”inddragelse af 
patienter og pårørende med patienten som hovedaktør i eget liv er omdrejningspunk-
tet for initiativerne i psykiatriplanens initiativer”. Endvidere at ”der er således fokus på 
mobilisering af patientens egne ressourcer, patientens netværk og dermed patientens 
evne til at udøve egenomsorg (patient empowerment).. Psykiatriplan 2013 – 2016, 
marts 2013, Region Midtjylland. 
 
I Region Midtjyllands Strategiplan for kvalitet og patientsikkerhed 2014 – 2017, udar-
bejdet i samarbejde med brugerorganisationerne, er hovedbudskabet at ”vi vil i sam-
arbejde med og under inddragelse af patienter og pårørende levere individuelt tilpas-
set, sikker og effektiv behandling på højt kvalitetsniveau, som styrker borgernes hel-
bred både fysisk, psykisk og socialt. Strategiplan for kvalitet og patientsikkerhed 2014 
– 2017, 24. september 2014, Region Midtjylland. 
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Visionen for Region Midtjyllands arbejde med at reducere tvang i regi af partnerskabs-
aftalen lyder ”at gøre patienten til hovedaktør i eget liv”. Der er således en stor be-
vidsthed om, at forebyggelse af tvang kræver en systematisk og vedvarende inddra-
gelse af patienterne.   
 
Region Midtjyllands bruger- og pårørende politik, Politik for samarbejde mellem patien-
ter, pårørende og medarbejdere i Region Midtjylland, er under revidering. Der lægges i 
revisionen vægt på styrkelse af samarbejdet mellem patienter og netværk med henblik 
på, at patienterne i højere grad bliver i stand til at deltage i beslutninger om egen syg-
dom, tage medansvar for egen behandling og tage vare på eget liv – også under syg-
dom. Revisionen sker under inddragelse og kvalificering af det Regionale Kontaktforum 
på psykiatriområdet. 
 
Implementeringsgruppen har afholdt temadage i Region Midt med deltagelse af patien-
ter. Patienterne præsenterede deres cases og patientperspektivet, herunder ideer til 
forebyggelse af tvang. Der har været afholdt workshops om forskellige metoder til pa-
tientinddragelse på temadagene, herunder om afholdelse af dialogmøder.     
 
Der er etableret en åben brugertelefon/-linje, hvor patienter og pårørende kan ringe og 
fortælle om deres oplevelser med samarbejdet og kontakten til psykiatrien. Telefonen 
har været åben i en periode på 3 måneder, men det er meningen, at den skal åbnes 
permanent her i 2015. 
 
Den patientoplevede kvalitet er blevet løftet på flere områder,  
 
• Der er kommet væsentligt flere aktiviteter og tilbud til patienterne i afsnittene, 
hvilket har været efterspurgt, herunder øget fokus på motion og motivation af patien-
terne til at dyrke motion og tilrettelægge aktiviteter samt kulturelle og kunstaktivite-
ter. 
• På baggrund af blandt andet drøftelser i implementeringsgruppen har de delta-
gende teams arbejdet målrettet med at indføre mestringsanalyser og – strategier. Et 
væsentligt element i disse er inddragelsen af patienten i valget af strategi-
er/aktiviteter med henblik på at mestre egen uro og forebygge tvang. 
• Der er udviklet et fælles regionalt E-læringsprogram vedr. afholdelse af eftersam-
taler. Et væsentligt element i eftersamtalerne er at udvikle og forbedre den patient-
oplevede kvalitet af den anvendte tvang. Der afholdes systematiske audits på efter-
samtaler i alle afdelinger.  
• Implementeringsgruppen har taget initiativ til, at alle afdelinger skal afholde fo-
kusgruppe interview/dialogmøder med patienter og pårørende fra 2015 

 
I hvor høj grad er den patientoplevede kvalitet blevet bedre?   
LUP konceptet er blevet revideret i projektperioden og indeholder nu specifikke 
spørgsmål vedr. tvang. Data for 2014 er endnu ikke tilgængelige, og der kan derfor ik-
ke evalueres endeligt endnu.  
Sammenfattende viser data ingen tydelige tendenser i forhold til den patientoplevede 
kvalitet.   
 
I LUP’ens kvalitative del efterspørger patienterne både i 2012 og 2013 flere aktivitets-
tilbud til patienterne og mere inddragelse. Der kan ikke identificeres et skift i patien-
ternes besvarelser mellem de to år.  
 
Det skal næves, at LUP-undersøgelsen i 2013 blev foretaget i september måned, hvil-
ket vil sige kort efter projekternes opstart. Det bliver interessant at se data fra 2014, 
som udkommer i 2. kvartal 2015.      
 
Resultater for Region Midt 
Nedenfor følger de samlede kvantitative resultater fra LUP for hele Region Midt. Den 
generelle tilfredshed med forløbene i psykiatrien blandt indlagte patienter i Region 
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Midtjylland, udtrykt i LUP, er høj og varierer kun ganske lidt mellem 2012 (89 %) og 
2013 (86 %). Særligt på områder som kontakten til personalet og behandlingen ople-
ves der en stor tilfredshed. 
 
Der ses et fald i andelen af patienter som fandt, at personalets anvendelse af tvang fo-
regik på en ordentlig måde. Lige over halvdelen af patienterne fandt, at anvendelsen af 
tvang foregik på en ordentlig måde i 2013. Der ses endvidere et fald i andelen af pati-
enter, som fandt, at de fik udbytte af eftersamtalen efter tvang.  
 
For indlagte patienter i voksenpsykiatrien lyder spørgsmålene vedr. tvang: 
”Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde?” RMs resultat 
for besvarelsen ”I høj grad” og ”I mindre grad”: 2012: 70 % 2013: 55 % (til sammen-
ligning er landsresultaterne 2012: 65 %, 2013: 61 %). 
 
”Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var op-
hørt?” RMs resultat for besvarelsen ”I høj grad” og ”I nogen grad” 2012: 69 %, 2013: 
58 % (til sammenligning er landsresultatet 2012 64 %, 2013 61 %) 
 
Resultater for de 7 deltagende teams 
Resultaterne fra LUP i de 7 projektafsnit tegner ikke noget entydigt billede. Samtidigt 
er antallet af respondenter så lavt i spørgsmålene vedrørende tvang, at de ikke kan 
anvendes. Der vises derfor kun data for den generelle tilfredshed. Det bliver interes-
sant at se resultaterne fra 2014, hvor projekterne har været i fuld drift.   
 
Tabel 1. Patienternes generelle tilfredshed med sengeafsnittet:  

Afsnit/afdeling 2012 2013 
Afsnit E2, Randers 81 % 91 % 
Afdeling RP Randers  83 % 
Afsnit M3, Risskov 86 % 78 % 
Afdeling M, Risskov  88 % 
Afsnit P1, Risskov 100 % 79 % 
Afsnit P4, Risskov 80 % 78 % 
Afdeling P, Risskov  82 % 
Afsnit P1, 7. etage, RP Vest 94 % 100 % 
Afsnit P1, 9. etage, RP Vest 94 % 69 % 
Afdeling RP Vest  85 % 
Afsnit M1, RP Viborg/Skive  67 % 88 % 
Afdeling RP Viborg/Skive  92 % 

 
Retspsykiatrisk afdeling, Viborg (5. etage og 6. etage), Viborg-Skive har ikke indgået i 
LUP undersøgelserne i årene 2012 og 2013.  
 

5. Forbedringer af den faglige kvalitet  

Implementeringsgruppen har løbende delt viden om indsatser, som har løftet den fag-
lige kvalitet i forhold til tvang. Det er implementeringsgruppens vurdering at de mange 
indsatser og det vedvarende fokus har løftet den faglige kvalitet i forhold til forebyg-
gelse og anvendelse af tvang, herunder i sær den sygeplejefaglige del af behandlingen, 
som er gjort mere tydelig og systematisk. Der er redegjort for de konkrete tiltag ne-
denfor.    
 
Systematiske reviews 
Implementeringsgruppen har delt viden om afholdelse af reviews og der er kørt forsøg 
med disse i enkelte afsnit. De faglige reviews styrker og udvikler den faglige kvalitet i 
det enkelte patientforløb og den organisatoriske kvalitet på tværs af alle patientforløb. 
Fremadrettet skal alle afsnit afholde reviews efter alle tvangsepisoder med henblik på 
at styrke den faglige og organisatoriske kvalitet.  
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Aktivitetstilbud 
Implementeringsgruppen har udvekslet erfaringer og viden om aktivitetstilbud, herun-
der organisering af aktiviteter. Alle teams har iværksat nye aktiviteter for patienterne 
og flere teams har gode erfaringer med fast miljøpersonale, som har til opgave at væ-
re tilgængelige for patienterne og igangsætte aktiviteter. Målrettede aktiviteter som til-
rettelæggelse samme med patienten forebygger uro og opkørte situationer.  Flere te-
ams peger på, at iværksættelsen af aktiviteter har forbedret relationen til patienterne 
og øget arbejdsglæden.  
 
De fysiske rammer er meget forskellige og er en udfordring i flere afdelinger. Der er 
etableret multibaner og udearealer og patienternes mulighed for at komme ud er for-
bedret i flere afdelinger. Der er indkøbt aktivitetsredskaber, og der er etableret forsøg 
med deeskaleringsrum i enkelte sengeafsnit. 
 
Kompetenceudvikling 
Der er etableret systematiske konflikthåndteringskurser i hele psykiatrien. Kurserne er 
gjort mere effektive, og det sikres, at alt klinisk personale deltager. Kurserne er under 
udvikling med afsæt i erfaringerne fra gennembrudsprojektet. Konflikthåndteringskur-
serne suppleres således med deeskaleringskurser blandt andet på baggrund af erfarin-
gerne fra Regionspsykiatrien Viborg-Skive.  
 
Der er iværksat kompetenceforløb i kognitiv miljøterapi (KMT) i Regionspsykiatrien 
Randers med henblik på at forebygge anvendelsen af tvang. Forløbet køre i 2014 og 
2015. Erfaringerne herfra skal anvendes til at tilrettelægge et KMT forløb for hele psy-
kiatrien.    
 
Implementeringsgruppen har udviklet og formidlet E-læringsprogram om eftersamtaler 
med henblik på at drage læring af den enkelte tvangsepisode. Programmet er tilgæn-
geligt for alle ansatte.  
 
Analyser 
Implementeringsgruppen har analyseret tvangsdata og blandt andet fundet at en lille 
gruppe af patienter står for en meget stor andel af de samlede bæltefikseringer i Regi-
on Midt. Det er på den baggrund besluttet at iværksætte et pilotprojekt i forhold til 
denne gruppe af patienter. 
 
Gruppen har også fundet, at en meget stor andel af bæltefikseringerne iværksættes 
umiddelbart efter indlæggelse og det er på den baggrund besluttet at alle sengeafsnit 
skal udarbejde planer for forebyggelse af bæltefikseringer i forbindelse med indlæggel-
se.  
 
Endelig skal det nævnes at implementeringsgruppen har haft fokus på anvendelsen af 
tvang i somatisk regi. Det viser sig, at ca. 12 % af alle bæltefikseringer foretages på 
patienter, som er indlagt i somatikken. Psykiatrien er opmærksom på at forebyggelse 
af disse fikseringer vil kræve en særlig indsats og vil tage initiativ til et pilotprojekt, 
som skal have fokus på forebyggelse af tvang i somatikken.  
 
Kultur og holdninger 
Implementeringsgruppen har løbende drøftet betydningen af kultur og holdninger i 
forhold til anvendelsen af tvang. Det er gruppens vurdering, at det vedvarende og 
styrkede fokus på tvang har rykket kultur og holdninger i forhold til tvang i projektpe-
rioden. Implementeringsgruppen har delt viden om tavlemøder, og der er etableret sy-
stematiske tavlemøder i alle teams med henblik på at udvikle og forbedre den organi-
satoriske og faglige kvalitet ved anvendelsen af tvang. På tavlemøderne kan medar-
bejdere komme med ideer til forbedring af kvalitet, og der iværksættes løbende prøve-
handlinger på baggrund af møderne. Reflektionsmøder med fokus på tvang er gjort ob-
ligatoriske i alle sengeafsnit.  
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6. Forbedringer af den organisatoriske kvalitet  

Implementeringsgruppen har haft fokus på at forbedre den organisatoriske kvalitet i 
forhold til at forebygge og anvende tvang, og det vurderes, at den organisatoriske kva-
litet er styrket på en række områder, herunder vedr.:  
 
Retningslinjer og nye procedure 
Psykiatrien har udarbejdet og opdateret fælles psykiatriske retningslinjer vedrørende 
anvendelsen af tvang. 
Implementeringsgruppen har understøttet indførelsen af nye procedure vedr. me-
stringsanalyser og reviews, som er gjort obligatoriske i alle sengeafsnit.  
 
Ledelsesinformation 
Tvangsdata er gjort tilgængelig for alle klinikere i et elektronisk ledelsesoverblik.  
 
Bedre dokumentation 
Registreringen er blevet fuldt integreret i den elektroniske patientjournal, hvilket giver 
en række fordele herunder i forhold til at anvende og kvalitetssikre de indberettede pa-
tientdata.  
 
Implementeringsgruppen har haft fokus på at styrke datakvaliteten af indberetninger 
af tvang.  
Datakvaliteten er forbedret markant i perioden, og der er skabt tidstro data blandt an-
det ved hjælp af datakvalitetsrapporter, som sendes til afdelingerne hver 2. måned. 
Rapporterne identificerer mulige indberetningsfejl. 
SEI-indbertningsskemaer er integreret i den elektroniske patientjournal.  
Der er etableret et fagligt netværk for SEI-ansvarlige sekretærer, som indberetter 
tvang til den nationale database.  
Tidstro tvangsdata er gjort tilgængelige i ledelsesinformationssystemet 
Data vedr. anvendelsen af tvang i somatisk regi er gjort tilgængelig i ledelsesinforma-
tionssystemet. 
 

7. Implementeringsgruppens erfaringer med at stille data til rådighed for 
teamene/afsnittene 

I Region Midtjylland er der udviklet et ledelsesinformationssystem (InfoRM) med alle 
data vedrørende tvang, som afdelingerne løbende indberetter til Serum Instituttet. 
Indtil platformen blev etableret, blev der månedsvis udsendt tvangsdatarapporter til 
alle teams og afdelinger.   
 
Med etableringen af InfoRM-tvang data tilgængelige for alle medarbejdere. Data vises i 
udviklingsgrafer og fordelingsgrafer for alle typer af tvang herunder bæltefikseringer, 
fastholdelser m.v.  
 
Anvendelsen af tvangsdata er blevet drøftet løbende på implementeringsgruppens mø-
der.   
 
Der er afholdt workshop om anvendelsen af ledelsesinformationssystemet, InfoRM 
tvang. Der har været aflagt besøg i flere sengeafsnit hvor infoRM visningen er gen-
nemgået og visningen er gennemgået for alle registreringsansvarlige sekretærer og i 
kvalitetsnetværket. 
 
Der er udarbejdet videomanualer som gennemgår, hvordan tvangsdata kan hentes og 
bearbejdes fra Esundhed.  
 
På trods af ovenstående har det vist sig vanskeligt at få alle teams til løbende at bruge 
InfoRM og der vil fremadrettet være fokus på at styrke de lokale kompetence med 
henblik på at hente og behandle tvangsdata.  
 



Den regionale implementeringsgruppes selvevaluering  
om nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014 
Region Midtjylland 

 

8. Implementeringsgruppens erfaringer som vejledere for de deltagende 
team i regionen 

Hvert projektteam har haft tilknyttet en vejleder fra implementeringsgruppen. De en-
kelte teams forudsætninger har været meget forskellige. Enkelte teams har tidligere 
deltaget i gennembrudsprojekter og haft stor kendskab til metoderne. Andre teams har 
skulle tillære sig metoderne.  
Vejledningsbehovet har i enkelte teams nok været større end det, implementerings-
gruppen har kunnet i mødekomme. I tidligere gennembrud har vejledningsopgaven 
været forankret i et nationalt sekretariat, og denne opgave er i højere grad lagt over 
på implementeringsgruppen. Det har vist sig, at den introduktion til metoder og værk-
tøjer, som det nationale sekretariat har forestået på læringsseminarerne, har været for 
begrænset og ikke har dækket alle teams’ behov for vejledning.    
 
Sparring og opfølgning 
Implementeringsgruppen har fulgt op på og drøftet de enkelte teams månedsrapporter 
på de månedlige møder i implementeringsgruppen, herunder også på CFK’s fælles til-
bagemeldinger. Her er de enkelte teams tiltag blevet gennemgået og drøftet.  
 
Implementering og fastholdelse 
Implementeringsgruppen har anvendt CFK’s analyseværktøj til implementering og 
fastholdelse af ny praksis. Analyserne har afdækket styrker og svagheder ved imple-
menteringsprocesserne i de enkelte teams. Flere teams finder værktøjet omstændeligt 
og ressourcekrævende, men værktøjet tilbyder en fornuftig systematik og metode, 
som kan afdække svagheder i implementeringsprocessen. 
 

9. Implementeringsgruppens indsats for at sprede god praksis til andre af-
snit og afdelinger/centre i regionen 

Implementeringsgruppen har gjort en stor indsats med henblik på spredning af god 
praksis. 
 
Der er udarbejdet en kommunikations- og vidensstrategi, som skal understøtte spred-
ning af viden om de initiativer, som implementeringsgruppen har opsamlet. Blandt ini-
tiativerne, som er gennemført er:   
 
• Etablering af en fælles videndelingsplatform for tvang, hvor de deltagende teams 
metoder og værktøjer præsenteres.  
• Der er optaget en række videoer, som forklarer de enkelte initiativer  
• Litteraturgennemgang vedr. tvang    
• Besøgsrunde i alle afdelinger hvor de mest virksomme tiltag er drøftet.  
 
Implementeringsgruppen har herudover:  
• Afholdt to store fælles regionale seminardage for alle medarbejdere i Region Midt-
jyllands psykiatri. Der har været afholdt workshops på temadagene, hvor de deltagen-
de teams har præsenteret deres ideer for alle afdelinger, og der har været eksterne 
oplægsholdere. Der har været stor tilslutning til begge temadage og god respons fra 
deltagerne. Der var 150 deltager i det fælles seminar om tvang d. 9. januar 2015, og 
der var ca. 80 deltager i seminariet i januar 2014.   
 
• Delt viden i den samlede afdelingsledelseskreds, som har fået en præsentation af 
de enkelte initiativer.  
• Haft løbende kontakt til flere afdelinger og afsnit udenfor projektet, og metoderne 
er spredt til andre afsnit, eksempelvis i børne- og ungdomspsykiatrien, som har im-
plementeret mestringsanalyse.  
 
Den viden og de metoder, som er blevet indsamlet i implementeringsgruppen, har 
dannet grundlag for udarbejdelse af Region Midtjyllands partnerskabsaftale med Sund-
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hedsministeriet, hvorved det sikres, at de bedste og mest lovende initiativer spredes til 
samtlige afdelinger i regionen.  
 

10. Det videre arbejde 

Det videre arbejde med at forebygge anvendelsen af tvang tager i Region Midtjylland 
udgangspunkt i den partnerskabsaftale, som er indgået med Ministeriet for sundhed og 
forebyggelse.  
 
Fremadrettet er den samlede afdelingsledelseskreds styregruppe for indsatsen vedr. 
forebyggelse af tvang. AL-kredsen vil følge udviklingen i tvangsdata månedligt og lø-
bende gøre status på indsatser. 
 
Det er besluttet, at Implementeringsgruppen omdannes til en videndelingsgruppen 
med repræsentation fra alle afdelinger og med en AL-repræsentant som formand. 
Gruppen har haft første møde og har møder hver måned. 
 
Region Midtjyllands partnerskabsaftale bygger i stort omfang på de erfaringer, som er 
høstet gennem gennembrudsprojektet. Det er besluttet, at PSL vil indgå partnerskabs-
aftale med hver afdelingsledelse, og alle afdelinger har udarbejdet udkast til aftale.    
 
En lang række indsatserne er gjort obligatoriske for alle sengeafdelinger, herunder:  
 
Ledelse 
• Ledelser på alle niveauer vil kontinuerligt italesætte forebyggelse og nedbringelse af 

tvang og kontinuerligt være advokater for, at patienter og pårørende involveres sy-
stematisk i behandlingsforløbene 

• En række obligatoriske initiativer, som alle afdelinger skal arbejde med, herunder 
reviews, mestringsanalyser, aktivitetstilbud, dialogmøder m.m.  

• Udviklingen i data skal følges lokalt af alle funktionsleder i sengeafsnittene og afde-
lingsledelser, da erfaringerne viser, at dette er afgørende i forhold succesen i kvali-
tetsudviklingsarbejde. 

 
Kompetenceudvikling 
• Styrke medarbejdernes kompetencer indenfor deeskalering og kognitiv 
miljøterapi (KMT). 
 
Faglig udvikling 
• I løbet af 2015 opstartes møder med fokus på den faglige kvalitet og forebyggelse 

af tvang i voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien. Møderne kan være ugentlige 
tavlemøder. 

• I løbet af 2015 opstarter sengeafsnit i voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien sy-
stematiske reviews efter bæltesfikseringer med deltagelse af funktionsledelsen. 

• Alle sengeafdelinger i voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien skal gennemgå og 
vurdere, hvordan tvang kan forebygges i modtagesituationen. 

 
Patientinddragelse 
• Ultimo 2015 afholdes systematiske og strukturerede indlæggelsessamtaler med pa-

tienter og deres pårørende om mulige triggere i forhold til uro, aggression og vrede 
og patientens mestringsstrategier. 

• Patienter skal inddrages systematisk i udarbejdelse af deres behandlingsplaner, 
herunder i forhold til valg af konkrete behandlingstiltag, indgreb, medicinering, kost, 
motion og aktiviteter. 

• Der afholdes årlige dialogmøder/fokusgruppeinterview med flere patienter og pårø-
rende med fokus på forebyggelse af tvang. Metoderne implementeres i voksenpsy-
kiatrien og ungdomspsykiatrien i løbet af 2015. 

 
Fysiske aktiviteter  
• Der tilbydes aktiviteter til alle patienter. Inden udgangen af 2015 tilbyder alle sen-
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geafsnit fysiske og sociale aktiviteter. Der skal være tilbud til alle patienter i dag og 
aften tid, alle ugens dage (eksempelvis gymnastik, ballstick, gåture, musik, mad-
lavning, dans, cykelture, kortspil m.v.). 

 
I øvrigt 
• Der afholdes årlige statusseminarer med henblik på videndeling.  
• Der afholdes årlige ledelsessurvey med fokus på reduktion af tvang med besøg i alle 
• sengeafdelinger. Første gang i 2015. 
• Der afholdes årlige survey på tværs af sengeafsnit med fokus på reduktion af tvang. 

Første gang i 2015. 
 
Region Midtjyllands partnerskabsaftale er vedlagt som bilag.  
 

Rapporten er:  

Udarbejdet af Henrik Løwe Christiansen, Fuldmægtig, 29 45 76 35, 
Henrik.Christiansen@rm.dk, 19. jan. 2015.  

Godkendt af Lisbeth Damgaard, Kvalitetschef, Psykiatri og Social, Region Midtjylland.  
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(26. aug. 2014) 

 

 

Partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelse 
 
Baggrund 

Regeringen har indgået finanslovsaftale med Venstre og De Konservative for 2014. Det 

fremgår af finanslovaftalen, at Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at indgå 

partnerskaber med regionerne til opnåelse af målsætningen om halvering af 

tvangsanvendelsen.  

Ministeren for sundhed og forebyggelse og Danske Regioner har, som opfølgning på 

finanslovaftalen, indgået en aftale om nedbringelse af tvangsanvendelsen i psykiatrien. Der er 

enighed om, at tvangsfiksering kan anses for at være blandt de mest kontroversielle 

tvangsformer, og der er endvidere enighed om nedenstående målsætning om halvering af 

tvang, jf. boks 1. 

 

Boks 1 

Mål om halvering af tvang 

”Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt 

reduceres.”  

 

 

Et mål om at nedbringe anvendelsen af tvang har som overordnet formål at sikre psykiatriske 

patienter en behandling af høj kvalitet. Der er ingen enkle løsninger i forhold til at få 

anvendelsen af tvang bragt ned, og det kræver en bred indsats og ledelsesmæssigt fokus, 

herunder udvikling af en kultur, der understøtter målet. 

Regionerne er forskellige, hvad angår fysiske rammer, personalets kompetencer, erfaringer og 

organisering, og vil have forskellige behov for initiativer og strategier, når en varig 

nedbringelse af tvang, skal sikres på de psykiatriske afdelinger.  

 

Partnerskabsaftalerne 

Partnerskabsaftalerne skal beskrive hver enkelt regions plan for – frem mod 2020 - at 

reducere anvendelsen af tvang baseret på de overordnede principper og konkretiseret ved 

milepæle og tiltag for hvert af de enkelte fokusområder, jf. Principper og fokusområder for 

partnerskaber om nedbringelse af tvang. Der vil blive fulgt op på partnerskabsaftalerne i 

Sundhedsstyrelsens Task Force for psykiatriområdet. 

 

Overordnede principper for udformning af partnerskaberne 

For at understøtte en behandling af høj kvalitet til gavn for patienterne er det vigtigt, at 

indsatsen så vidt muligt bygger på viden, erfaringer og bedste praksis, samt at behandling 
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sker på baggrund af videnskabelig forskning og faglig evidens. En god og målrettet indsats er 

en afgørende forudsætning for nedbringelse af tvang. 

 

Regionens navn 

Region Midtjylland 

 

 

Kontaktperson om partnerskabsaftalen  

 

Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 

 

Redegør for hvilken eksisterende viden, herunder evidensbaserede metoder og nationale og 

internationale erfaringer partnerskabets initiativer tager udgangspunkt i 

 

Nationale og internationale erfaringer fra de hospitaler som er lykkedes med at nedbringe 

anvendelsen af tvang viser, at en varig reduktion af tvang kræver en vedholdende indsats, 

med iværksættelse af flere forskellige konkrete indsatser. Der findes ikke nogen enkelt 

metode til nedbringelse af tvang.  

Region Midtjylland vil derfor reducere anvendelsen af tvang, gennem en række konkrete 

indsatser, som der er positive erfaringer med. Den tilgængelige viden om reduktion af tvang 

er dog begrænset. Det vil derfor være et gennemgående princip, at der afdelingsvis gives 

plads til tilpasning af de valgte indsatser/metoder til lokale forhold. Endvidere at indsatserne 

løbende justeres og suppleres på baggrund af de erfaringer som høstes.  

Der er i den nationale målsætning sat særlig fokus på reduktion af brugen af 

bæltefikseringer. Der anvendes mange andre tvangsformer i psykiatrien, og det er naturligvis 

vigtig at være opmærksom på eventuelle substitutionseffekter.  

 

De beskrevne indsatsområder/milepæle er blandt andet udvalgt på baggrund:  

a) Rapport fra Regeringens Udvalg om Psykiatri, okt. 2013 

b) Erfaringerne fra det nationale gennembrudsprojekt vedr. nedbringelse af tvang, hvor RM 

har 7 deltagende teams.  Herunder fra Idékatalog, Tvang i psykiatrien, håndtering og 

forebyggelse. 2013. CFK. 

c) En række forskningsartikler og oplæg:  

 Webinar, Dansk forskning om forebyggelse af tvangsfikseringer. Jesper Bak. D. 26. sept. 

2013. 

 Mechanical restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. Jesper Bak 

et al. 2013.  

 Mechanical restraint – Whice interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint? A 

systematic Review. Jersper Bak et al. 2011.  

 Reducing seclusion restraint in mental health use settings: core strategies for prevention, 

K.A. Huckshorn, Journal of Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2004 Sep;42(9):22-33. 

 Pennsylvania State Hospital, ystem’s Seclusion and Restraint Reduction Program. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15493493##
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PSYCHIATRIC SERVICES ♦ http://ps.psychiatryonline.org ♦ September 2005 Vol. 56 No. 9 

 Kognitiv miljøterapi og tvang i behandlingen af dobbeltdiagnose, Ugeskr. læger, 28. jan. 

2008.  

 Evidens, deeskalering og forebyggelse af vold. Oplæg om deeskalering ved forsknings- og 

udviklingssygeplejerske Lene Berring, d. 15. maj 2014 i Viborg. Oplæg på Vis.dk. 

 Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne 

over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus. Ver. 22. april 2014. Center for Kliniske 

retningslinjer, Clearinghouse.  

d) En række analyser af Region Midtjyllands tvangsdata fra Sundhedsstyrelsen Elektroniske 

Tvangsdatabase.   

Ovenstående kilder viser blandt andet:  

o At ledelsesmæssig fokus og prioritering er afgørende for reduktionen af tvang.   

o At det er afgørende at data vedr. tvang følges tæt på alle niveauer i organisationen. 

o At medarbejdernes fagligheder og kompetencer er centrale i forhold til 

patientbehandlingen og forebyggelse af tvang. Erfaringer fra hospitaler som er lykkedes 

med at reducere tvang viser at medarbejderne skal besidde de rette redskaber og 

kompetencer i forhold til at forebygge, håndtere og deeskalere konflikter.  Endvidere at 

ledelse og medarbejdere drøfter den faglige kvalitet i forhold til anvendelse af tvang.  

o At 48 % af alle førstegangs bæltefikseringer i Region Midtjylland opstartes indenfor det 

første døgn af indlæggelsen, 62 % opstartes indenfor de første 2 døgn. Der er derfor 

behov for en særlig bevågenhed omkring indlæggelses- og modtagesituationen. 

o At der er gode erfaringer med nedbringelse af tvangsepisoder i psykiatrien ved 

implementeringen af en kognitiv miljøterapeutisk behandlingstilgang.  

o At der er gode erfaringer med forebyggelse af tvang ved implementering af 

deeskaleringskurser 

o At erfaringer fra gennembrudsprojekterne viser at ugentlige tavlemøder med fokus på 

forebyggelse af tvang er en god ramme for drøftelse af anvendelsen af tvang i det enkelte 

sengeafsnit, herunder den faglige kvalitet og anvendelse af tvang  

o At grænsesætning og kontrol kan være konfliktskabende.  Interaktioner, hvor der opstår 

vold og aggression i lukkede afsnit, relaterer sig i 25 % af tilfældene til situationer med 

f.eks. grænsesætning og kontrol.  

o At erfaringer viser, at sengeafsnit med høj grad af brugerinddragelse også anvender 

mindre tvang. I afsnit hvor patienterne deltog i stuegange og konferencer, havde 

indflydelse på de gældende regler eller havde indflydelse på hvad der blev skrevet i 

sygeplejejournalen, iværksatte de i gennemsnit signifikant færre tvangsfikseringen.  

o At erfaringer viser at systematisk anvendelse af reviews/second opinion er virksomt i 

forhold til forebyggelse af tvang. 

o At erfaringer viser at dialogmøder/fokusgruppeinterview er en metode som kan anvendes 

med henblik på at lære af patienternes fortællinger og viden i forhold til forebyggelse af 

tvang. 

o At erfaringer viser at fysiske og sociale aktiviteter kan være med til at forebygge 

konflikter og anvendelsen af tvang. Endvidere at det er vigtigt med individuelt målrettede 

aktiviteter i forhold til den enkelte patient, hvilket skal ses i sammenhæng med 

understøttelse af den enkelte patients mestringsstrategier. I retspsykiatrien er metoden 

afprøvet overfor dobbeltdiagnosepatienter som brænder energien og stoftrangen af 
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gennem hård fysik træning. 

o At erfaringer viser at de fysiske rammer er en vigtig faktor i forhold til forebyggelse af 

tvang, herunder gode fællesarealer og ensengsstuer.  
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Minimumskrav til partnerskabsaftalen, jf. SKABELON i Principper og fokusområder 

for partnerskaber om tvang.  

 

1. Beskriv, hvordan regionen vil sikre ledelsesfokus, prioritering og organisering i 

partnerskabet  

Vision   

Region Midtjyllands Psykiatriplan har som vision, at udvikle en bedre behandling til 

patienterne, herunder:    

o At styrke den faglige kvalitet,  

o At gøre patienten til hovedaktør i eget liv, 

o At øge sikkerheden for patienter og personale.  

I Psykiatri og Social er ovenstående visioner pejlemærker i forhold til ønsket om at reducere 

anvendelsen af tvang. Det følger heraf, at der skal udvikles nye behandlings- og 

plejemetoder, med en ny tilgang til patienterne, som tager så meget udgangspunkt i den 

enkelte patients ønsker og behov at tvang kan undgås.  

En styrkelse af den faglige kvalitet gennem udviklingen og implementering af alternativer til 

tvang vil desuden øge sikkerheden for både patienter og personale, da anvendelsen af tvang 

ofte er forbundet med voldsomme situationer, hvor både personale og patient kan komme til 

skade.   

 

Målsætning 

Region Midtjylland vil sikre, at:  

andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede 

anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.  

 

Målsætningen operationaliseres på afdelingsniveau. 

 

Ledelsesfokus og prioritering 

o Psykiatri- og Socialledelsen (PSL) i Region Midtjylland prioriterer indsatsen for at reducere 

tvang højt, herunder særligt brugen af bæltefikseringer. PSL, afdelingsledelser og 

funktionsledelser går forrest og er rollemodeller i forhold til at udvikle en behandlings- og 

plejekultur, hvor patientens ønsker og behov sættes i centrum, så anvendelsen af tvang 

så vidt muligt undgås.  

o Ledelser på alle niveauer vil kontinuerligt italesætte forebyggelse og nedbringelse af 

tvang og kontinuerligt være advokater for at patienter og pårørende involveres 

systematisk i behandlingsforløbene  

o Alle afdelingsledelser med sengeafsnit skal udarbejde en partnerskabsaftale med PSL om 

reduktion af tvang. Aftalerne udarbejdes ult. 2014 og aftales med PSL 1. kvartal 2015. 

PSL har udvalgt en række obligatoriske indsatser som alle afdelinger skal implementere. 

Disse er beskrevet under milepæle nedenfor. Hver afdeling skal udarbejde en 

partnerskabsaftale som beskriver hvordan afdelingen vil implementer de obligatoriske 

indsatser. Aftalen følger en skabelon som udarbejdes af PSL.  

Det er et bærende princip at hver afdeling gives plads til at tilpasse de obligatoriske 
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indsatser til lokale forhold.  

Endelig defineres en række pilotprojekter som ikke er obligatoriske (se afsnit 7). 

Pilotprojekterne skal udvikle nye metoder til forebyggelse af tvang.    

o PSL og Afdelingsledelseskredsen (AL) vil følge udviklingen tæt og løbende gøre status på 

indsatserne regionalt og i forhold til den enkelte afdeling. 

o Synliggørelse af data. Data om tvang er tilgængelige i Region Midtjyllands 

ledelsesinformationssystem, infoRM. Udviklingen i data skal følges lokalt af alle 

funktionsleder i sengeafsnittene og afdelingsledelser, da erfaringerne viser at dette er 

afgørende i forhold succesen i kvalitetsudviklingsarbejde. Dette kan være på 

personalemøder, konferencer, opslag på tavler m.v. Udviklingen i data vedr. sygefravær, 

arbejdsskader og trusler/vold følges.  

o Der afholdes årlige ledelsessurvey med fokus på reduktion af tvang, med besøg i alle 

sengeafdelinger. Første gang i 2015. 

o Der afholdes årlige survey på tværs af sengeafsnit med fokus på reduktion af tvang. 

Første gang i 2015.  

 

Organisering 

o Indsatsen for reduktion af tvang ledes og styres af Afdelingsledelseskredsen og Psykiatri- 

og socialledelsen, som udgør psykiatriens styregruppe for reduktion af tvang.  

o Der gøres status på de lokale partnerskabsaftalerne mellem PSL og den enkelte afdeling 

på de halvårlige bilaterale dialogmøder mellem PSL og afdelingsledelserne.  

o Der holdes et opstartsseminar vinteren 2014/15, for alle funktionsledelser. Formålet er at 

give funktionsledelserne en række konkrete værktøjer til forebyggelse af tvang.  

o Der udvikles en platform for videndeling, som beskriver helt konkrete værktøjer til 

forebyggelse af tvang. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi som skal understøtte 

spredning af viden om forebyggelse af tvang.    

o Der afholdes statusseminarer med henblik på videndeling, første gang i 2016. 

o Den eksisterende implementeringsgruppe for gennembrudsprojektet vedr. reduktion af 

tvang bevares og fortsætter, som et netværk for erfaringsudveksling. Formålet med 

gruppen er at udveksle konkrete erfaringer vedr. reduktion af tvang, og gruppen er 

ansvarlig for spredning af erfaringer fra gennembrudsprojekterne.  Gruppen suppleres 

med en repræsentant fra AL-kredsen, som fungerer som bindeled til AL-kredsen. Gruppen 

suppleres med medlemmer, fra de afdelinger som står udenfor gennembrudsprojektet. 

Gruppen suppleres med en kommunikationsmedarbejder. 

 

 

2. Beskriv regionens milepæle for udvikling af medarbejdernes kompetencer med 

relevans for partnerskabet  

Milepæl a: Styrkelse af Kompetencer  

Psykiatri og Social vil styrke medarbejdernes kompetencer indenfor deeskalering og kognitiv 

miljøterapi (KMT). Den konkrete udformning af oplæringen vil blive udformet i 2014/15 og 

forventes udrullet i 2015 – 2016.  

Forebyggelse af vold og tvang er et vigtigt led i personalets oplæring, både af hensyn til 

patienterne og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
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Deeskalering er en kommunikationsmetode der anvendes af omsorgspersonen i forbindelse 

med en situation hvor der er risiko for tvang/og eller aggression og vold. Formålet er at give 

patienten og personalet en ”timeout”, således at en opkørt situation kan revurderes. 

Deeskalering kan ses som en overbygning på de konflikthåndteringskurser som er 

implementeret.  

Formålet med KMT er at ændre patientens måde at tænke på og derigennem bryde med 

uhensigtsmæssige mønstre og adfærd. Metoden indeholder en række konkrete 

metodeværktøjer som kan anvendes af personale og patienter i opkørte situationer. 

 

Milepæl b: Kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet. 

Psykiatri og Social vil styrke drøftelsen af den faglige kvalitet, både generelt og i forhold til 

det enkelte patientforløb.  

 

Den faglige kvalitet i sengeafsnittet:   

I løbet af 2015 opstartes møder med fokus på den faglige kvalitet og forebyggelse af tvang i 

voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien. 

Møderne kan være ugentlige tavlemøder. På møderne reflekteres der over anvendelsen af 

tvang. Det drøftes hvad der kan gøres for at forebygge tvang i afsnittet, og opfølgning på 

indsatser, herunder småskalatest af PDSA cirkler. 

Grænsesætning og kontrol kan være konfliktskabende.  Interaktioner, hvor der opstår vold 

og aggression i lukkede afsnit, relaterer sig i 25 % af tilfældene til situationer med f.eks. 

grænsesætning og kontrol.  

Derfor er spørgsmålene om mindstemiddelprincippet, grænsesætning, husorden, rygeregler 

madregler m.v. centrale i forhold til forebyggelse af tvang. Kan ske i dialog med patienterne. 

 

Den faglige kvalitet i det enkelte patientforløb – systematiske reviews: 

I løbet af 2015 opstarter sengeafsnit i voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien 

systematiske reviews efter bæltesfikseringer, med deltagelse af funktionsledelsen. Formålet 

med reviews er at undersøge om der kunne være handlet anderledes i forløbet op til 

tvangsfikseringen med henblik på at tilrettelægge en strategi for forebyggelse. Der kan både 

gøres fund i forhold til det konkrete patientforløb og i forhold til arbejdsgange og procedurer i 

det enkelte afsnit. Metoden består i en systematisk gennemgang af tvangsepisoden, hvor 

denne analyseres ud fra forskellige vinkler. Aftaler fra eftersamtaler skal indgå i analysen. 

Ved Second Opinion deltager klinikere/ledere fra andre sengeafsnit i analysen. Der kan 

suppleres med eksperter udefra. 

I psykiatrien udøves der et meget stort antal bæltefikseringer overfor en lille gruppe 

patienter. Der skal i reviews sættes særlig fokus på hvordan anvendelsen af bæltefikseringer 

kan begrænses overfor denne gruppe. Dette kunne eksempelvis være ved at inddrage 

eksterne kliniske eksperter i analysen af det enkelte patientforløb (Second Opinion).  

  

Den faglige kvalitet i forbindelse med modtagelse og indlæggelse af patienter 

En stor del af førstegangsfikseringerne foregår indenfor det første døgn af 

indlæggelsesforløbet og der skal derfor udvikles målrettede metoder til modtagelse af 

opkørte patienter og eksempelvis patienter som kommer ind til afrusning.  

Alle sengeafdelinger i voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien skal gennemgå og vurdere 
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hvordan tvang kan forebygges i modtagesituationen. Vurderingen kan omhandle hurtig 

indhentning af information fra tidligere indlæggelser, særlige patientgrupper som ofte 

udsættes for tvang, bemanding, kompetencer, samarbejde med eksterne parter, herunder 

politi, bosteder, kommuner, misbrugscentre m.v. Vurderingen skal munde ud i plan for 

forebyggelse af konflikter i indlæggelsessituationer. Planen skal udarbejdes i løbet af 2015.     

 

 

3. Beskriv regionens milepæle for inddragelse og dialog med patienter og pårørende i regi 

af partnerskabet 

Milepæl c: Systematisk patientinddragelse og pårørendeinddragelse 

Individuelle mestringsanalyser og -strategier 

Ultimo 2015 afholdes systematiske og strukturerede indlæggelsessamtaler med patienter og 

deres pårørende om mulige triggere i forhold til uro, aggression og vrede og patientens 

mestringsstrategier.  

Erfaringer med tvang fra tidligere indlæggelser inddrages. Dette gælder særligt den lille gruppe 

af patienter som ved tidligere indlæggelser har været udsat for et meget stort antal 

bæltefikseringer.  

Målgruppen for samtalerne er risikopatienter, herunder eksempelvis patienter som tidligere har 

været udsat for tvang, eller dobbeltdiagnosepatienter som ikke er kendt af afdelingen på 

forhånd. Kan ses som en del af det lovpligtige krav om forhåndstilkendegivelser.  

På baggrund af indlæggelsessamtalen udarbejdes individuelle mestringsstrategier/-planer. 

Formålet med mestringsstrategier er at lære af advarselssignaler og lægge en strategi for 

hvordan disse advarselssignaler bedst takles. Strategierne skrives ned i en plan, som både kan 

anvendes af patienten, pårørende og behandlerne. Strategien/planen skal være let tilgængelig 

for patient/personale.  

 

Behandlingsplaner – inddragelse  

Patienter skal inddrages systematisk i udarbejdelse af deres behandlingsplaner, herunder i 

forhold til valg af konkrete behandlingstiltag, indgreb, medicinering, kost, motion og aktiviteter.  

 

Dialogmøder/fokusgruppeinterview med patienter og pårørende 

Der afholdes årlige dialogmøder/fokusgruppeinterview med flere patienter og pårørende med 

fokus på forebyggelse af tvang. Implementeres i voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien i 

løbet af 2015. 

Fokusgruppeinterview med tilhører, som lytter til patientens fortællinger med henblik på at 

anvende og lære af deres viden i forhold til forebyggelse af tvang.  
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4. Beskriv regionens milepæle for fysiske rammer og aktiviteter i regi af partnerskabet    

Milepæl d: Fysiske rammer og aktiviteter 

Fysiske og sociale aktiviteter til alle patienter 

Der tilbydes aktiviteter til alle patienter. Inden udgangen af 2015 tilbyder alle sengeafsnit 

fysiske og sociale aktiviteter. Der skal være tilbud til alle patienter i dag og aften tid, alle 

ugens dage (gymnastik, ballstick, gåture, musik, madlavning, dans, cykelture, kortspil m.v.).  

 

Fysiske rammer 

Alle sengeafsnit gennemgår deres fysiske rammer med henblik på at udnytte disse optimalt i 

forhold til iværksættelse af fysiske og sociale aktiviteter. Ultimo 2015. 

Region Midtjylland har ansøgt og modtaget midler fra finanslovspuljen 2014 vedr. midler til 

bedre fysiske rammer i psykiatrien mhbp at forebygge anvendelse af tvang. Der er udarbejdet 

projektbeskrivelser og implementering er iværksat.  

Udflytning til DNV-Gødstrup (2019) og DNU-Århus (2019), vil være to anlægsmæssige 

milepæle, for RP Vest og de psykiatriske afdelinger i Risskov. 

  

 

 

5. Pilotprojekter – kliniske audits på udvalgte problemstillinger 

På grund af den begrænsede viden på området vil Region Midtjylland desuden arbejde med en 

række pilotprojekter, med henblik på at udvikle nye metoder som kan forebygge og begrænse 

anvendelsen af tvang.  

Indsatsen for at nedbringe anvendelsen af tvang kan ikke isoleres til sengepsykiatrien. Det vil 

være nødvendigt at udvikle og styrke samarbejdet med misbrugscentre, sociale bosteder, 

politiet og den ambulante psykiatri. Styrkelsen af dette samarbejde vil være centralt i 

nedenstående pilotprojekter.     

Afsæt for pilotprojekterne vil være en række faglige/kliniske audits som skal belyse tre 

problemstillinger: 

o Anvendelsen af tvang i somatisk regi, herunder selvmordstruede.   

o Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatriske institutioner, 

herunder udveksling af informationer om patienter.  

o Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og misbrugscentre, herunder 

dobbeltdiagnosepatienter. 

o Den lille gruppe af patienter som udsættes for et meget stort antal 

bæltefikseringer. 
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6. Redegør for, hvordan partnerskabets erfaringer kan bredes ud til andre regioner og 

sygehuse  

 

Ekstern erfaringsudveksling mellem regionerne  

o Region Midtjylland vil tage initiativ til, at der kan deles viden og erfaringer fra 

partnerskaberne, mellem regionerne. Det vil enten ske i regi af psykiatridirektørkredsen, 

Danske Regioner eller i regi af psykiatriledelseskredsen (Middelfartmøderne). Kredsen vil 

tage initiativ til at viden om forebyggelse af tvang bliver spredt på klinikerniveau indenfor 

en række afgrænsede patientgrupper eksempelvis spiseforstyrrede, maniske, 

dobbeltdiagnosepatienter og temaer som modtagelse af patienter, patient og pårørende 

inddragelse.        

Intern erfaringsudveksling mellem afdelingerne i Region Midtjylland 

o Internt i Region Midtjylland, vil erfaringsudvekslingen foregå ved hjælp af:  

o En platform for videndeling, som beskriver helt konkrete værktøjer til forebyggelse 

af tvang. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi som skal understøtte 

spredning af viden om forebyggelse af tvang.     

o En implementeringsgruppe med repræsentanter fra alle afdelinger, som arbejder 

med videndeling. 

o Fælles seminarer og webinarer mellem afdelingerne, startende med et fælles 

opstartsseminar for funktionsledere.   

 

 

7. Redegør for, hvordan partnerskabet evalueres 

 

o Psykiatri- og socialledelsen og AL-kredsen vil følge udviklingen tæt og løbende vurdere 

udvikling i tvangsdata. 

o Psykiatri- og socialledelsen og AL-kredsen vil løbende gøre status på implementeringen 

og opfyldelsesgraden af de ovenfor beskrevne milepæle.  

o Hver afdeling udarbejder en partnerskabsaftale med PSL. Implementering af aftalerne 

vil blive evalueret på halvårlige dialogmøder mellem PSL og hver afdelingsledelse.   

o Der afholdes årlige ledelsessurvey med fokus på reduktion af tvang, med besøg i alle 

afdelinger med sengeafsnit. Første gang i 2015. 

o Resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) evalueres 

årligt i forhold til de opstillede milepæle. 

o Reduktionsmål vedr. anvendelsen af tvang indgår i Region Midtjyllands budget og 

følges derfor løbende af direktionen og Regionsrådet. 

 

 

8. Øvrige relevante oplysninger om partnerskabet fx aftaler med kommuner om forebyggelse 

og opfølgning mv. (Eventuelle bilag) 
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Partnerskabsaftalen målsætninger om reduktion af tvang understøttes af en lang række 

indsatser som allerede er iværksat i Region Midtjylland, herunder kan nævnes: 

o Region Midtjyllands Bruger- og pårørendepolitik. 

o Region Midtjyllands sundhedsaftaler. 

o Satspuljeprojekt vedr. brugerstyrede senge.  

o Satspuljeprojekt vedr. bæltefrie afdelinger.   

o Satspuljeprojekt vedr. gennembrudsprojekterne vedr. reduktion af tvang.  

o Satspuljeprojekt vedr. systematisk medicingennemgang i socialpsykiatriske 

institutioner. 

o Projekt Sikker Psykiatri i regi af dansk selskab for patientsikkerhed indeholder et 

delprojekt om forebyggelse af tvang.  

o Medicinpædagogik: behandlingspsykiatrien er i samarbejde med socialpsykiatrien og 

CfK i færd med at afdække finansieringsmuligheder for at øge borgernes/patienternes 

forståelse af medicin – medicinpædagogik. Et af formålene med medicinpædagogik er 

at forebygge tvang.  

o Psyk-info, herunder systematisk psykoedukation til patienter og pårørende 

 

 

Partnerskabets kontaktoplysninger: 

Institution: Psykiatri og Social, Region Midtjylland 

Navn på kontaktperson: Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør 

Adresse: Tingvej 15, 8800 Viborg 

  

Kontaktpersons telefonnummer:  +45 2962 9045 

Kontaktpersons e-mail adresse: Claus.Graversen@ps.rm.dk 
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1. hAfsnittets navn 
 

Modtagelse/intensiv sengeafsnit, Regionspsykiatrien Vi-
borg-Skive, Søndersøparken 1, Viborg, Region Midt. 

Om afsnittet  Sengeafs for int. Beh. & obs. 10 senge +/-, modtagelse og in-
tensivt afs. ca. 40 ansatte. 
Grundnormering 4 i dagvagt, 4 aftenvagt, 3 i nattevagt. Der 
suppleres efter en sikkerheds-mæssig/plejetyngde-mæssig vur-
dering 

Om teamet Pernille Haunsvig, afd.spl., pernille.haunsvig@ps.rm.dk, 
78474133 
Marie Lund, Souschef. 
Margit Hult, sygeplejerske & fysioterapeut, med ansvar for akti-
viteter. 
Dorte Nielsen, SSA. 
Britta Werner, SSA. 
 

2. Resume af opnåede resultater 

Afsnittet har i forb.m. gennembrudsprojektet anskaffet motionsredskaber og andre materiale 
til aktiviteter.  
 
Der er af projekt-budgettet ansat en fysioterapeut som uden for normeringen har arbejdet 
med motion og aktiviteter, både i grupper og individuel. Dette har øget mængden af motion og 
aktiviteter væsentlig – hvilket interviewede patienter giver positiv respons på. 
 
Der er arbejdet aktiv på en kulturændring i afsnittet, med fokus på de-escalerende kommuni-
kation og patient-inddragelse. Dette har medvirket positiv til holdningen til tvangsforebyggel-
se. 
 
Ugentlige tavlemøder har fastholdt personalets opmærksomhed på tvangsprojektet og på af-
prøvning af nye tvangsforebyggende tiltag. 
 
Der er indført obligatorisk reviews efter tvangsfikseringer. Det er håbet at læring fra disse på 
sigt vil bidrage til at forebygge tvangsforanstaltninger eller øge kvaliteten af den nødvendige 
tvang. 
 
Tvangsforanstaltninger er ikke faldet som forventet og opsat i resultatmål. En medvirkende 
årsag er et ændret mønster i indlæggelser. Flere patienter med dobbeltdiagnoser, misbrug og 
behandlingsdomme bliver nu indlagt her, ofte overflyttet fra andre psykiatriske sengeafsnit pga 
deres adfærd og farlighed. Dette har haft betydning for tvangstallene.  
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3. Afsnittets/teamets mål 

Resultatmål: 
Nedbringelse af antal fikseringer med 20 % 
Nedbringe antallet af fastholdelser med 20 % 
Nedbringe antallet af tilfælde med beroligende medicin på tvang med 20 % 
 
Procesmål: 
Eftersamtaler efter fikseringer hurtigst muligt 
Brug af mestringsskemaer 
Daglig havetur 
Opstarte aktiviteter eftermiddag/aften 
Balancerede mål: 
Arbejdsmiljø må ikke forværres 
Antallet af arbejdsskader i forb.m. tvangssituationer må ikke stige 
Patienttilfredsheden målt i LUP vil stige.    
 

4. Grafer og tabeller over resultater 

1. 

Udvikling i antal bæltefikseringer i M1
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Udvikling i beroligende medicin i M1
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3.  

 

5. Afsnittets/teamets resultater 

Graf 1. Bæltefiksering, Vores tal er rimelig stabile, antallet af bæltefikseringer ligger på under 
10 pr måned, når frases 2-3 korte perioder med meget højt tryk, og nogle få, men meget dår-
lige patienter indlagte. Det er således ikke lykkedes at nå de opstillede mål med 20 % redukti-
on på antal fikseringer. Men set i lyset af at patientgruppen har ændret sig, og  at der nu ind-
lægges et større antal  patienter med retslige foranstaltninger, og at der modtages patienter 
med særlig høj plejetyngde og risiko for tvang fra andet optagerområde, så er vi ikke overra-
skede over at målet ikke er nået.  
 
 

Udviklingen i antal fastholden
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Graf 2 + 3. Beroligende medicin på tvang og fastholden. Begge tvangsforanstaltninger har ikke 
vist et stabil fald.  
 
Der har dog været et fald i beroligende medicinering i begyndelsen af projektet – de 3 højeste 
målinger var de første 3 måneder i 2012. Derefter har brugen af denne tvang stabiliseret sig – 
yderligere reduktion er ikke lykkedes.  
 
Nogle måneder er alle 3 foranstaltninger lave – hvilket må tilskrives et roligt patientklient.  
 
Måneder med lavt antal fikseringer har ikke medført højere antal beroligende medicineringer 
og fastholdelsesforanstaltninger. Fokus på reduktion af bæltefikseringer – som har været pri-
mære fokus i projektet har således ikke affødt øget brug af andre magtmidler.  
 
Procesmålene vurderes at være nået.  
 
Der er fortsat fokus på og der er nu lavet et overvågnings-system for at vi husker afholdelse af 
eftersamtaler hurtigst muligt. Audit viser høj opfyldelse af dette. 
 
Der er indført faste ture i haven. Ansvarlig person skrives på dagsseddel hvilket har bidraget til 
turen huskes og gennemføres dagligt. 
 
Der er til stadighed fokus på aktivitetstilbud og på tilstedeværelse af personale på fællesområ-
det. Tjansen som miljø-person (gangvagt) planlægges ved vagtens start. Dette har bidraget 
væsentlig til opfyldelse af procesmål vedr. aktivitets-tilbud eftermiddag og aften. 
 
Mestringsskemaer laves på patienter der henvises til intensiv, og således forbliver indlagt på 
afsnittet efter modtagelse. Den projekt-anstatte fysioterapeut udfylder skeamet sammen med 
patienten – eller minder fast kontaktperson om det – hvis det ikke er gjort allerede. Det lykke-
des ikke at lave på alle endnu, men patienter med tydelig god gavn af dette redskab priorite-
res først. 
   
Erfaringer fra reviews viser at skemaer er overordentlig brugbar i forebyggelse og håndtering 
af opkørte situationer, både hvor det er lykkedes og hvor skemaet har manglet.  
 
Der er ikke sket en stigning i antallet af personale skader, og arbejdsmiljøet er ifølge seneste 
APV tilfredsstillende, ja sidste APV er den mest positive i projektperioden. (ingen grafer til-
gængelige) 
 
Spørgeskemaundersøgelse blandt udskrevne patienter viste især stor tilfredshed med det øge-
de aktivitetstilbud, med de indkøbte redskaber og med tilstedeværelse af personale på fælles-
arealet.  
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6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

Det er meget svær at lave en prioritering af de implementerede tiltag. Det skyldes at de på 
meget forskellig vis er forsøg på at reducere tvangen. Reviews er det mest konkrete tiltag 
som direkte har med et ønske om tvangsreduktion at gøre. 
 
Denne hænger tæt sammen med mestringsskemaer, som et direkte forebyggende redskab. 
Fysioterapeut og anskaffelse af redskaber ser vi mere som tiltag der højner kvaliteten af 
pleje og behandling under indlæggelse generelt, men som så absolut også kan være med-
virkende til at skabe et miljø der bidrager til reduktion af tvangsanvendelse. 
 
Endelig er tavlemøder et meget effektivt redskab til at fastholde personalegruppens fokus 
på tvangsreduktion og som et udgangspunkt for nye tiltag og evaluering og opfølgning  
 
1. Reviews efter tvangsfikseringer. En konstruktiv analyse af forløbet hvor formålet er at 

finde mulige interventioner som kan højne kvaliteten af den udøvede tvang – eller om 
muligt helt forebygge den. Handlinger i forhold til konkrete patient eller generelt i af-
snittet dokumenteres og rapporteres videre til resten af personalegruppen. 
Metoden er implementeret, vi vil fortsat løbende vurdere hvorvidt der skal ske ændrin-
ger i formen. Det er besluttet at metoden bliver spredt til øvrige sengeafsnit som del af 
indsatsen for reduktion af tvang. Reviews er fuldt implementeret i projektafsnittene, og 
bliver nu spredt som tiltag til øvrige afsnit. 

 
2. Ansættelse af fysioterapeut, som uden for normeringen kan fokusere på motion og ak-

tiviteter. Både skemalagte gruppetilbud, men især individuel til den enkelte patient.  
  
3. Indkøb af redskaber til motion og aktivitet. Til hårdere fysisk aktivitet løbebånd (i pro-

fessionel kvalitet) og multimaskine til styrketræning. Derudover bolde, elastikker, måt-
ter. Endvidere til mere stillesiddende aktivitet såsom puslespil,, brætspil.. 

 
4. Mestrings-skemaer. Udfyldes sammen med patienten med beskrivelse af hvad som for 

patienten er konfliktoptrappende og hvilke tiltag der kan forebygge opkørte situationer 
og dermed evt. tvang. Skemaerne er implementeret, men i udfærdigelse prioriteres pa-
tienter der visiteres til intensiv, og som vurderes til umiddelbart at have stor gavn af 
dette redskab.  

5. Tavle-møder – ugentlige om tvangsprojektet. Nye tiltag besluttes og afprøves som 
PDSA med udgangspunkt i tavle-mødet. Giver medejerskab og fælles ansvar for tiltag. 
Gør at tvangsprojektet til stadighed er i fokus og i udvikling. 

   

7. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Ved projektets start blev en række patienter interviewet om deres ønsker i forhold til redska-
ber og aktiviteter. På den baggrund blev der foretaget indkøb af udstyr. 
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I løbet af projektet er der lavet en spørgeskema-undersøgelse hvor patienter er spurgt om de 
nye aktiviteter i tvangsprojektet. Der var i besvarelserne en generel holdning at kvaliteten i 
plejen er blevet højere ved de nye tiltag. 
 
Eftersamtale afholdes som loven foreskriver. Eftersamtalerne afholdes så hurtigt som muligt 
efter tvang, dette er ofte en ulempe for uddragelse af læring, da patienten ofte stadig er præ-
get af sin ustabile psykiske tilstand. Det er derfor nu prioriteret at ved tidlig afholdt eftersam-
tale laves der aftale med patient om en senere opfølgning på samtalen. 
 
Ved eftersamtaler bidrager patienten med oplysninger som kan være nyttige ved en evt. ny 
potentiel tvangssituation. I sådanne tilfælde meddrages disse oplysninger ved reviews. Eksem-
pler på ny brugbar viden har været patientens beskrivelse af, hvad der påvirker hende/ham 
negativt og patientens konkrete forslag til tidlig intervention. Disse oplysninger indskrives i 
patientens behandlingsplan, til brug ved en evt. ny episode eller ved senere indlæggelse.    
 

8. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den faglige kvalitet i forhold til fore-
byggelse og anvendelse af tvang 

Projektet har været med til at underbygge en kulturændring i afsnittet. En ændring som har 
medført en mindre konfronterende tone i afsnittet, som har bevidstgjort personalet på vigtig-
heden af en de-escalerende adfærd. Dette er blevet støttet af tema-dage for alt personale i de-
escalerende og konfliktnedtrappende adfærd. 
 
Ansættelsen af en fysioterapeut har bidraget med et nyt og større fokus på motion og motions 
betydning i forhold til tvang og tvangsforebyggelse. Denne faglige bevidsthed har spredt sig til 
det øvrige personale i afsnittet.  
 
Reviews er et redskab, hvor den faglige indsats i forb.m. en tvangsfiksering analyseres mhp at 
højne kvaliteten af den udøvede tvang eller om muligt at undgå gentagelse. Metoden har med-
ført at en mere individuel tilgang til patienter prioriteres. Opdaterede og brugbare mestrings-
skemaer bruges aktivt. Der er som læring af reviews fokus på personalets rettidige reaktion og 
intervention på observationer forud for en potentiel eskalerende situation.  
 
Der har i projektperioden og særlig efter indførelse af reviews været en meget større fokus 
blandt personale på hvordan man kan undgå fiksering. Dette har bl.a. været ved at prioritere 
flere personale-ressourcer i længere tid til den opkørte patient – mere tålmodighed og fantasi i 
afprøvning af om hvorvidt andre tiltag, skærmning, pn-medicin, kugledyne ect. kunne virke.  
 
Ugentlige tavlemøder giver rum for faglige diskussioner om og stadig opmærksomhed på  
tvangsforebyggelse. 
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9. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den organisatoriske kvalitet i forhold til 

forebyggelse og anvendelse af tvang 

Projektet har medført ændringer i arbejdsgang og planlægning på afsnittet. Personale-
tilstedeværelse på gangen/fællesarealet er nu planlagt og prioriteret.  
 
Der er indført procedure for dokumentation af fremadrettede interventioner i patientjournaler 
til forebyggelse af fornyet tvang (efter reviews). 
 
Tavlemøder er nu en fast ugentlig aktivitet, et væsentlig aktiv i kvalitetsarbejdet. 
 
Tvangsforebyggelse er blevet en velintegreret del af hele afdelingens kvalitetsarbejde – er fast 
punkt på alle møder i kvalitetsimplementeringsarbejdet. 
 

10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde? 

 
1. Økonomi til ansættelse af en fysioterapeut. Med denne ansættelse har det været muligt 

at øge fokus på motion og aktiviteter – og gennemføre de planlagte aktiviteter, trods 
høj belægning og en travl hverdag. 

2. Økonomi til at indkøbe redskaber og materialer – der var før projektet simpelthen intet 
udstyr til motion og aktiviteter til rådighed – en forudsætning for at vi har kunne gen-
nemføre planerne. 

3. Mødeaktivitet og uddannelse. Den stadige fokus på projektet i form af læringsseminar 
og møder har motiveret og givet energi især til projekt-teamet. 

4. Funktionsleder har gået forrest i projektet og været tydelig rollemodel for en ny og an-
derledes tilgang til tvangsforebyggelse. 

5. Løbende vejledning om projektet og forbedringstiltagene af vejleder fra regional imple-
menteringsgruppe. 

   

11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde? 

1. Den projekt-finansierede fysioterapeut fik andet arbejde – det gav nedsat aktivitetsni-
veau i perioden til genbesættelse af stillingen. 

2. Langtidssygemelding af projekt-finansierede fysioterapeut. Svært at fastholde aktivi-
tetsniveau. 

3. Ændret patientgruppe i afsnittet. Afsnittet har modtaget flere patienter med dobbeltdi-
agnoser, misbrug, behandlingsdomme – fra udenfor normal optagerområde, dvs patien-
ter hvor der meget ofte har været tvang i forb. m  indlæggelse. Dette har indvirket på 
trykket i afsnittet og har i perioder gjort det svært at opretholde samme fokus på den 
tvangsnedsættende dagsorden. 
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12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger 

Projektteamet har på læringsseminarer fortalt om tiltagene på afsnittet – særlig erfaringerne 
med obligatorisk reviews efter tvangsfiksering. 
 
Fysioterapeuten har tilbudt undervisning af personale i bl.a. ball-stick massage på øvrige sen-
geafsnit i afdelingen. 
 
Fysioterapeuten har tilbudt gruppe- og individuel træning til patienter på øvrige sengeafsnit. 
Projektteamets deltagere har i afdelingens kvalitetsudvalg og på tværfaglige ledermøder fast 
orienteret om projektet og hvilke tiltag der er iværksat. 
 

13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-
byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis 

1. Obligatoriske reviews efter tvangsfiksering bliver spredt til alle sengeafsnit.  
2. Tavlemøde-konceptet fortsætter ugentligt og spredes til øvrige sengeafsnit. 
3. Der arbejdes på at fysioterapeutens ansættelse kan fortsætte – men som en fælles an-

sættelse på 3 alment psykiatriske afsnit. Dette vil formedentlig medvirke til yderligere 
spredning af tiltag. 

4. Der er i forb.m. nyansættelser i afsnittet fokus på ansøgernes indstilling til aktivitet og 
motion – en positiv holdning til dette er forventet og en forudsætning for ansættelse. 

 

Rapporten er: 

Udarbejdet af Pernille Haunsvig, afd.sygepl. tlf. 78474133, mail: pernille.haunsvig@ps.rm.dk 
& Sune Frederiksen, sygeplejerske og reg.tovholder på gennembrudsprojektet for Viborg. 
 

Godkendt af Pernille Haunsvig, afd.spl. 
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1.  Afsnittets navn 
 

Sengeafsnit P4, afdeling P, Aarhus Universitetshospital, 
Risskov, Region Midtjylland. 

Om afsnittet  P4 er et sengeafsnit med plads til 17 patienter. Vi behandler voksne 
patienter med skizofreni og andre former for psykoser. Vi er et 
”skærmet” afsnit med mulighed for at låse døren. I praksis er døren 
næsten altid låst 
Normering i projektperioden: 
Dag: 4 
Aften: 3 
Nat: 2 
I efteråret er normeringen ændret i forbindelse med opstart på det 
nye projekt: ”bæltefri afsnit”, så der er 4 i dagvagt, 4 i aftenvagt og 3 
i nattevagt. Desuden er der en aktivitetsperson i afsnittet alle 
hverdage fra kl. 9 til19. 

Om teamet Overlæge Kent Eldov 
Afdelingssygeplejerske Gerda Cohn-Jacobsen 
Social- og sundhedsassistent Lone Dall Utzen 
Social- og sundhedsassistent Anette Svejstrup 
Social- og sundhedsassistent Ali Khoubaize 
Fysioterapeut Maria Holt Andersen 
mariaade@rm.dk 
28 18 45 23 
Sygeplejerske og kvalitetsnøgleperson Julie Stilling Tougaard 
julitoug@rm.dk 
78 47 17 90 
 

2. Resume af opnåede resultater 

”Projekt nedbringelse af tvang” har for P4 Risskov været en spændende og udfordrende rejse.  
Gennem afprøvning af mange forskellige aktiviteter fx ballstickmassage, superviseret fysisk 
aktivitet, afspænding, gåture, højtlæsning, sangtime og kreative sysler, – ofte igangsat af 
dagens aktivitetsperson - har vi forsøgt at se patienterne i andre sammenhænge og gøre 
hverdagen i afsnittet mere meningsfuld. Aktiviteterne har haft til formål at hjælpe patienterne 
til at mestre i situationer, hvor de har været opkørte, rastløse, angste og urolige, for på den 
måde at undgå bæltefiksering. Tallene viser ikke en nedgang i antallet af fikseringer, men det 
er P4´s erfaring, at arbejdet har været meningsfuldt og haft stor betydning for patienterne. 
Arbejdet har også været meningsfyldt for personalet, som oplever at de er mere kompetente 
og besidder en større palet af handlemuligheder, hvilket forårsager større arbejdsglæde. 
 
Gennem scoring af patienternes kropslige symptomer vha. VAS (visuel analog skala) før og 
efter en aktivitet tydeliggøres, at aktiviteterne har stor effekt. Vi er påbegyndt månedlige 
reviews for at blive endnu skarpere på, hvor vi kan øge kvaliteten i vores arbejde og dermed 
nedsætte antallet af bæltefikseringer. 
 
P4’s arbejde har også haft stort fokus på at nedsætte varigheden af bæltefikseringerne. Dette 
arbejde har forårsaget, at den gennemsnitlige fikseringstid er nedsat med ca. 60%.  
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3. Afsnittets/teamets mål 

1) at nedsætte antallet af tvangsfikseringer med 20 % 
1. målgruppe: dem der BRØSET-scores 
2. gennem aktivitet at dæmpe rastløshed, aggression og uro samt bedre relationen til den 

enkelte patient, så tilspidsede situationer undgås 
 
Procesmål:  

1. afdække aktivitets- og motionsvaner  
2. tilbyde superviseret aktivitet 

 
2) at reducere varigheden af bæltefiksering med 20 % og reducere brugen af 
remme med 20 % 
 at man gennem aktivitet dæmper patientens kropslige ubehag samt bedrer relationen 
 
Procesmål: 

1. tilbyde relevant aktivitet under fiksering (fx massage, styrketræning, musik, 
kreativitet, etc.) 

2. løsne hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 
 
3) at reducere i mængden af beroligende medicin givet med tvang med 20% 
    at reducere i mængden af beroligende pn medicin med 20% 

1. at alle indlagte tilbydes (fysisk) aktivitet, som kan dæmpe den enkeltes kropslige 
ubehag 

2. afdække patienternes mestringserfaringer og udarbejde nye mestringsstrategier. 
 
Procesmål: 

1. afdække patientens erfaring og evt. afprøve nye tiltag for at dæmpe krosligt ubehag 
2. at det er synligt for alle, hvilke aktiviteter, det er muligt at deltage i/gennemføre 
3. at hele personalegruppen har viden om og kan vejlede i, hvilke aktiviteter der kan 

være hensigtsmæssige for den enkelte patient 
 
Balancerende Mål: 
At antallet af volds- og trusselsregistreringer, arbejdsskader og sygedage ikke stiger. 
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4. Grafer og tabeller over resultater 

 
Antal bælter 
Tvang mv. i psykiatrien 
Udviklingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2012.03 – 2014.10 
Type: Bælte 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 
 
Figur 1. På denne graf ses antallet af bæltefikseringer i alt pr. måned. Vær opmærksom på,  
at februar 2013 ikke vises, idet antallet af bæltefikseringer i denne måned var 0. 
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Antal unikke bælter 
Tvang mv. i psykiatrien 
Udviklingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2012.03 – 2014.10 
Type: Bælte 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 
 
Figur 2. På denne graf vises antallet af patienter (unikke cpr.-numre) pr. måned, der har været  
bæltefikseret. Vær opmærksom på, at februar 2013 ikke vises, idet antallet af patienter, der var  
bæltefikseret i denne måned var 0. 
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Antal fastholdelser 
Tvang mv. i psykiatrien 
Udviklingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2012.03 – 2014.10 
Type: Fastholden 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 

 
Figur 3. På denne graf ses antallet af fastholdelser i alt pr. måned. Vær opmærksom på, at følgende  
måneder ikke vises, idet antallet af fastholdelser i disse måneder var 0: september + oktober +  
november 2012, april + november 2013, januar + juli 2014.  
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Unikke fastholdelser 
Tvang mv. i psykiatrien 
Udviklingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2012.03 – 2014.10 
Type: Fastholden 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 

 
Figur 4. På denne graf vises antallet af patienter (unikke cpr.numre) pr. måned, der har været  
fastholdt. Vær opmærksom på, at følgende måneder vises, idet antallet af patienter, der blev fast- 
holdt i disse måneder var 0: september + oktober + november 2012, april + november 2013,  
januar + juli 2014.  
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Antal beroligende medicin 
Tvang mv. i psykiatrien 
Udviklingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2012.03 – 2014.10 
Type: Beroligende medicin 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 

 
Figur 5. På denne graf ses antallet af beroligende medicineringer med tvang i alt pr. måned. 
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Antal unikke beroligende medicin 
Tvang mv. i psykiatrien 
Udviklingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2012.03 – 2014.10 
Type: Beroligende medicin 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 

 
Figur 6. På denne graf vises antallet af patienter (unikke cpr. numre) per måned, der har fået  
beroligende medicin med tvang. 
 



 

 

Antal bæltefikseringer per tidsinterval 
Tvang mv. i psykiatrien 
Fordelingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2012.03 – 2013.04 
Type: Bælte 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 

 
Figur 7. Gennemsnitlige varighed 37,33 timer 
 
 
Varighed af bælterfiksering 
Tvang mv. i psykiatrien 
Fordelingsgraf 
 
IOS niveau: Sengeafsnit P4 
Periode: 2013.05 – 2014.10 
Type: Bælte 
Data opdateret d. 11. november 2014 

 

 



 

 

Figur 8. Gennemsnitlige varighed af bælter 14,7 timer.  
I ovenstående to søjlediagrammer vises (i to forskellige perioder) hvor mange patienter, der har været 
fikseret i de 5 forskellige tidsintervaller (0-12 timer, 13-24 timer, 25-48 timer, 49-72 timer, >72 timer). 
Det vi er interesserede i er dog udelukkende den gennemsnitlige fikseringstid hhv. før og efter projektet. 
Den gennemsnitlige fikseringstid for perioden står under hvert diagram. Antallet af fikseringer kan 
desuden ikke sammenlignes for de to perioder, da længden heraf ikke er identisk. 
 
 

Visuel Analog Scala  
 
VAS-score - Ballstickmassage (n=31) 

 
Figur 9. Figuren viser den gennemsnitlige VAS-score før (blå) og efter (rød) ballstickmassage.  
Massagen gives oftest i 15-20 minutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VAS-score - Fysisk aktivitet (n=42) 

 
Figur 10. Figuren viser den gennemsnitlige VAS-score før og efter fysisk aktivitet. Varigheden af  
interventionen er varierende fra få minutter til 1 time. Fysisk aktivitet indeholder bevægelse med  
forskellig intensitet samt styrketræning. 
 
VAS-score - Afspænding (n=12) 

 
Figur 11. Figuren viser den gennemsnitlige VAS-score før og efter afspænding. Afspændingen  
varer fra 5 til 30 minutter. 

 
 
 
 



 

 

Balancerende mål 
 
Volds- og trusselsregistreringer 2012-2014 
 

 
Figur 12. Figuren viser det årlige antal volds- og trusselsregistreringer i P1, P2, P3 og P4. 

 
Arbejdsskadefravær i dage 

 
Figur 13. Figuren viser arbejdsskadefravær i dage. Samlet antal arbejdsskadefravær i 2012: 2 
arbejdsdage.  
 
 
 
 



 

 

I 2013:42 arbejdsdage. I 2014: 43 arbejdsdage. Arbejdsskadefraværet i april og maj 2013 skyld- 
tes en arbejdsskade som ikke var patientrelateret. (Så der er reelt kun 2 dages arbejdsskade- 
fravær i 2013, der er patientrelateret). 

 
Sygefravær målt i arbejdsdage 

 
Figur 14. Figuren viser sygefravær målt i arbejdsdage i perioden fra 1. januar 2012 til 31. December 
2014. Antallet af sygedage er fratrukket 2 langtidssygemeldinger samt en planlagt operation. 
Årligt antal sygedage: 2012: 285 sygedage. 2013: 144 sygedage. 2014: 259 sygedage. 
 

5. Afsnittets/teamets resultater 

Som det fremgår af ovenstående grafer, er det ikke lykkes at nedbringe anvendelsen af 
tvangsfikseringer i løbet af projektperioden til trods for de mange gode tiltag. Dette kan der 
være mange årsager til, men vi ved, at der i store dele af projektperioden har været flere 
meget syge/dårlige patienter indlagt, som har været meget udadreagerende eller massivt 
selvskadende, hvor det har været særdeles vanskeligt, hvis ikke umuligt, at finde alternative 
metoder til at undgå tvangsfiksering(er). Der har særligt været én patient, der grundet 
selvskade har været fikseret kortvarigt flere gange. En anden årsag til, at antallet af 
tvangsfikseringer ikke er reduceret, kunne være, at vi er blevet mere opmærksomme på at 
løsne patienterne fra bæltet hurtigere. Dog med risiko for, at der kan opstå situationer, hvor 
det er nødvendigt at fiksere igen.  
 
Som søjlediagrammerne viser, er det lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige varighed af 
tvangsfikseringer fra 37,33 timer i gennemsnit før projektperioden til 14,7 timer i gennemsnit 
efter vi kom ordentligt i gang med projektet. Årsagerne hertil er flere, og vi kommer nærmere 
ind på dette senere i denne rapport. 
 
Antallet af fastholdelser og beroligende medicin givet med tvang er ikke nedbragt i løbet af 
projektperioden, men er relativt stabilt. Det havde være ønskeligt at udarbejde grafer med 
sammenlignelige perioder, men udfordringer med at trække tvangstallene og tidsrammen 
gjorde at det ikke var muligt. 



 

 

Vores mål var at sænke vores forbrug af beroligende PN ved at arbejde med at patienterne 
skulle lære alternative mestringsstrategier for at dæmpe uro, rastløshed og aggression/vrede. 
Det fremgår af ovenstående grafer at særligt ballstickmassage har haft en særdeles god effekt 
på disse parametre – og at denne metode kan anvendes i tilfælde, hvor det kropslige ubehag 
som udgangspunkt scorer højt på VAS. Som det fremgår af diagrammet over fysisk aktivitet, 
er scoringen før igangsættelse af fysisk aktivitet lavere end før, der gives ballstickmassage. 
Desuden fremgår det, at fysisk aktivitet nedsætter rastløshed, men ikke i lige så høj grad som 
afspænding og ballstickmassage. 
 
De balancerende mål er ikke alle opfyldt. Antal sygedage er ikke steget. Antal 
arbejdsskadefraværsdage er steget ligesom antallet af vold- og trusselsregistreringer. P4 har i 
flere år været skarpe til at få registreret vold- og trusselsregistreringer, så at tallet fra 2012 til 
2014 stiger ca. 100% skyldes ikke, at personalet er blevet bedre til at registrere episoderne, 
men snarere at de patienter, der har været indlagt i P4 har været en udfordrende opgave. 
Antallet af volds- og trusselsregistreringer i P1, P2 og P3 er medtaget for at vurdere om 
tendensen har været den samme. Det er tilfældet fra 2012 til 2013, men tallet er ellers 
faldende i de øvrige afsnit i 2014, hvor det er stigende i P4. En ærgerlig tendens, som er værd 
at undersøge yderligere. 
 

6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

 
Det er en udfordring at prioritere de tiltag, der er gjort i projektperioden, fordi det er svært at 
nævne et uden, at det er kædet sammen med et andet. 
 

 Mestringsstrategier: Med fokus på at nedbringe brugen af beroligende PN og behov for 
bæltefikseringer, har vi arbejdet på at give patienterne mulighed for at lære at 
anvende andre strategier, så de oplever større grad af selv at kunne mestre og klare 
situationer med angst, uro, rastløshed og vrede/aggression uden at have behov for PN. 
Dermed tager patienten ansvar for sin egen situation. Det kræver dog tid for den 
enkelte patient at træne evnen til at tage ansvar, og det kan være en stor udfordring.  
For P4´s vedkommende har det betydet, at der er skabt en anden kultur, hvor der er 
større opmærksomhed på, hvilken betydning aktiviteter og struktur kan have. Vi har 
særligt observeret, at relationen mellem patient og behandler bedres, når vi gør noget 
sammen.  

 
Det har desværre ikke været muligt at trække tal for, hvor meget beroligende PN, der 
er givet i perioden. De mest betydningsfulde aktiviteter har været: 
 
1. Ballstickmassage – Denne form for massage har været effektiv. Den kan gives i 

afsnittet på alle tider af døgnet, da næsten alle plejepersonaler er oplært i at give 
massagen. Patienten oplever at få en pause i alt det, der fylder i krop og tanke og 
skal modtage og ikke præstere/give. Derfor kan netop dette redskab bruges til de 
mest forpinte og sårbare patienter. Når man får massage/bliver berørt frigøres 
hormonet oxytocin, som vi ved bl.a. har beroligende effekt. 

 
 



 

 

2. Fysisk aktivitet – At bruge sin krop aktivt kan for mange patienter være en god 
måde at mestre eller forebygge kropsligt og psykisk ubehag. Patienterne udtrykker 
ofte, at de bliver mere tilfredse med sig selv, at kroppen opleves mere tydelig og 
levende, og at motion gør noget ved humøret. Det er for vores patientgruppe 
vigtige faktorer, og vi har lagt vægt på at ”lidt har også ret”, og at selv få 
minutters aktivitet kan gøre en forskel. Projektmidlerne gjorde det muligt for os at 
anskaffe motionsredskaber og bygge en multibane i haven, så der nu er rig 
mulighed for at være aktiv på trods af, at du ikke har udgang til fx 
træningscentret. 

 
3. Afspænding – For at træne sin opmærksomhed på kroppen og på de signaler 

kroppen sender er afspænding en oplagt mulighed. Desuden giver afspænding 
også ofte en større grad af afspændthed i kroppen. For nogle patienter er det et 
godt redskab, og de oplever ofte, at rastløshed, indre uro, vrede og aggression 
dæmpes. 

 
 Aktivitetsperson – for at kunne gennemføre så mange aktiviteter som muligt har 

aktivitetspersonen, som er mødt ind i hverdagene fra kl. 9-17, været en afgørende 
faktor. Her er igangsat mangeartede aktiviteter, som ofte har været ønsket af en 
enkelt eller flere patienter. Denne mulighed er afprøvet uden aktivitetsperson, men det 
var svært at planlægge og nå samtidig med det daglige arbejde. 
 

 VAS-måling – Når vi måler på den aktivitet, vi sætter i gang, skærpes vores 
opmærksomhed på, hvor meget bl.a. rastløshed, aggression/vrede og indre uro 
præger patienten. Vi oplever i nogle tilfælde, at vores opfattelse af patienten er en 
anden end virkeligheden. Desuden er VAS-scoringen et pædagogisk redskab til at åbne 
patienternes øjne for de muligheder, der er for selv at tage ansvar og agere i svære 
situationer. 

 
 Review – Vi mener, vi kan gøre det endnu bedre, og at vi aldrig bliver færdige med at 

lære. Derfor er vores månedlige review et tværfagligt læringsforum, hvor vi får øjnene 
op for nye faktorer og elementer i vores proces i at nedbringe og undgå brugen af 
tvang.  

 

7. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Brugerinddragelse: 
 Patienterne opfordres til at komme med forslag til aktivitetsønsker bl.a. ifm. morgen- 

og aftenmødet 
  
 Eftersamtaler er et vigtigt element i at den enkelte patient oplever sig hørt og vi har 

vores opmærksomhed på, hvordan vi kan undgå at en lignende situation opstår igen. 
Det giver os mulighed for at arbejde med mestring – da vi ved, at det som skal bruges 
i krigstid skal trænes i fredstid. Vi får de fleste måneder gennemført en stor del af 
eftersamtalerne, men kan gøre det bedre. Derfor har vi netop nedsat et team, der 
særligt arbejder på, hvordan vi bliver bedre. Det kunne være spændende at arbejde 



 

 

med systematisk gennemgang af eftersamtalerne, for at blive opmærksom på 
eventuelle tendenser. 

 
 Vi er begyndt at lave fælles dokumentation – altså at patient og kontaktperson 

sammen dokumenterer i EPJ. Det giver patienten viden om, hvilke parametre, der skal 
dokumenteres, og samtidig kan det skærpe fokus på forståelse af egen sygdom. 

 
 Vi havde planer om at gennemføre brugermøder, da vi kunne have lyst til at opleve, 

hvordan man som patientgruppe sammen kan reflektere over, om der er noget der er 
behov for at ændre på. Vi har desværre ikke afprøvet dette endnu. 

 
I P4 har vi altid fokus på at inddrage de pårørende i behandlingen. Dette er dog ofte en 
udfordring for os, idet en del af patienterne ikke ønsker, at vi udtaler os til deres pårørende. 
Dette oplever vi oftest i begyndelsen af indlæggelsen eksempelvis pga. patientens paranoide 
forestillinger om familie og venner. Når patienten får det bedre, oplever vi dog også, at vi får 
tilladelse til at tale med de pårørende. Vi – og patienten – kunne have rigtig god gavn af, at vi 
kunne inddrage de pårørende allerede tidligt i indlæggelsen, da de pårørende ofte kan bidrage 
med gode erfaringer om, hvordan fx vi bedst kan hjælpe patienten i en opkørt situation. Det 
er dog noget, vi fortsat vil arbejde på at forbedre. Eksempelvis er vi netop i gang med at 
revidere velkomstpjecen til patient og pårørende, hvor vi mere tydeligt beskriver, at vi 
forventer, at de pårørende inddrages i behandlingen, også tidligt i forløbet, og meget gerne 
ved gennemgang af patienten. 
 

8. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den faglige kvalitet i forhold til 
forebyggelse og anvendelse af tvang 

Vi kunne ønske at vi havde været på et fælles kursus (fx kognitiv adfærdsterapi eller 
aggressionsforvaltning) i projektperioden, så vi havde et fælles fagligt grundlag at arbejde ud 
fra. 
 
Næsten alle plejepersonaler i P4 er instrueret i ballstickmassage, så det er muligt at tilbyde 
patienterne massagen 24:7.  
 
Kompetenceudviklingen består for os i, at vi har fået en ændret opmærksomhed på flere 
faktorer: fx mestringsstrategier. Det har skabt større grad af behov for tværfagligt 
samarbejde, som vi oplever er bedret gennem projektperioden. 
 

9. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den organisatoriske kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Vi har i løbet af projektperioden oplevet, at vi har gennemgået en kulturændring i P4. Vi har i 
personalegruppen oplevet og drøftet, at vi tænker anderledes om tvangsfikseringer nu, end vi 
gjorde tidligere. Når en patient bliver tvangsfikseret, tænker vi mere målrettet på, hvad der 
skal til, og hvad der kræves, for at patienten kan blive løsnet igen hurtigst muligt. 
Arbejdsgangen vedr. løsning fra bæltet er også blevet ændret således, at vi nu er mere 
opmærksomme på hurtigere at forsøge at løsne patienten gradvist fra tvangsfikseringen. På 
den måde får vi hurtigere et indblik i, hvordan patienten klarer sig uden bæltet – og dermed 
også hurtigere se, om patienten kan samarbejde, holde aftaler osv. Vi er nu mere tilbøjelige 



 

 

til at kalde nabohjælp, når en patient skal forsøges løsnet – også dette medvirker til, at 
patienten hurtigere forsøges løsnet. Desuden bruger vi i flere tilfælde intensiv observation lige 
efter fiksering, så vi er meget tæt omkring patienten efter en tvangsfiksering, og på den måde 
ofte oplever at tvangsfikseringens varighed afkortes. Alt dette medvirker til, at vi kan løsne 
patienterne hurtigere end tidligere. Intensiv observation anvendes også med henblik på at 
forebygge optrapning.  
 
Derudover er vi blevet mere opmærksomme på alternativer til PN-medicin. Når en patient 
efterspørger PN-medicin, foreslår vi nu som hovedregel, at patienten skal forsøge sig med en 
anden mestringsstrategi inden der gives PN-medicin. I det hele taget har vi fokus på 
alternative mestringsstrategier – for at forebygge evt. optrappede / konfliktfyldte situationer. 
I den forbindelse er vi for nylig begyndt at lave ”Mestringsskemaer” - i implementerings-
processen er dette begrænset til patienter, hvor det vurderes, at der er risiko for 
tvangsforanstaltning(er). Men planen er, at dette skal udvides til at omfatte alle patienter, 
som indlægges i P4. Mestringsskemaet indeholder ”triggere/udløsende årsager”, ”advarsler til 
mig selv og personalet” og ”strategier”. Hensigten med skemaet er, at det hænger på 
patientens sengestue, så det er let tilgængeligt for både patient og personale, og at det er 
muligt at henvise til forskellige strategier, også selvom personalet ikke kender patienten. 
 
Anvendelsen af VAS er også med til at øge den organisatoriske kvalitet, da dette redskab er 
validt såvel som reliabelt. 
 
Desuden har vi undervejs i projektperioden ændret arbejdsgang vedr. afholdelse af 
eftersamtaler efter skema 3 (bæltefiksering, fastholdelse og tvangsmedicinering). Dette har 
betydet, at vi nu er blevet bedre til at tilbyde og afholde eftersamtalerne. I eftersamtale har vi 
nu også mere fokus på at tale med patienten om forebyggende tiltag, således vi kan tilstræbe 
at undgå en evt. ny tvangssituation. 
 

10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde? 

 Motivation fra personalegruppen er et meget vigtigt element, da det gør at energien i 
projektet holdes oppe. 

 Satspuljemidlerne har gjort det muligt at indkøbe motionsudstyr til afsnittet, så alle – 
uanset udgang eller ej – har mulighed for at være fysisk aktive, samt at købe 
fysioterapitimer til en fast fysioterapeut i afsnittet. 

 At mødes til teammøder og ugentlige tavlemøder, hvor vi inspirerer hinanden, holder 
hinanden fast på aftaler og deler af den viden, som vi hver især besidder. 
Tavlemøderne har særligt været vigtige i starten af projektet, hvor der var stort behov 
for at koordinering og hyppig opfølgning.  

 Læringsseminarerne har inspireret os. Særligt det at høre fra andre afsnit og få ideer 
til videre tiltag. Samtidig er læringsseminarerne det sted hvor man kan ”måle” sig med 
andre og få en fornemmelse af, om man er ”godt på vej” ;-) 

 At fysioterapeuterne fra de 3 afsnit i Risskov, som er med i projektet, mødes 1 gange 
hver 2. uge mhp. faglig sparring og inspiration. 

 Månedsrapporterne har været med til at fastholde fokus 
 At der indgår ildsjæle i projektet. 
 At der har været fortløbende ledelsesmæssig opbakning. 



 

 

 Projektet har været tematiseret på personalemøder i afsnittet. 
 Erfaringsbog i afsnittet har givet energi og synliggjort, hvor meget der faktisk gøres 

hver dag, for at træne elementer i projektet. 
 Tværfagligt samarbejde har gjort, at projektet har lært os alle noget nyt – og at vi alle 

var tvunget til at få erfaring med nye arbejdsområder. 
 

11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde? 

 Langsom opstart af projektet 
◦ Bl.a. idet der gik noget tid, inden afsnittet fik de økonomiske midler, hvorfor det 

ikke var muligt at indkøbe div. redskaber. 
 Normering/bemanding/tid 

◦ I perioder har vi været udfordret af sygemeldinger i personalegruppen og meget 
syge/dårlige patienter, hvilket har betydet, at det har været en stor udfordring at 
finde tiden til at lave diverse aktiviteter sammen med patienterne. 

 Manglende teammøder / Ikke optimal koordinering af teammøder 
◦ Det har desværre været vanskeligt for os at mødes i teamet. I begyndelsen af 

projektperioden var møderne bedre koordineret, således vi havde mulighed for at 
mødes alle sammen i teamet, dette har dog ikke været tilfældet hele 
projektperioden. 

◦ Vi har i perioder været ”trætte”. Hvis alle til et teammøde er ”trætte”, er det meget 
svært at finde gnisten. 

◦ I starten af projektperioden var der personaler, der var skeptiske overfor projektet 
og dets indhold og det var udfordrende at tackle deres kritiske røster. 

 

12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger 

 2 deltagere var i Viborg for at dele deres viden med ansatte, som ikke har deltaget i 
projektet 

 Vi har skrevet en artikel til PS-bladet – og håber den bliver publiceret engang i foråret 
 Ballstickundervisning på læringsseminar 
 Faglig sparring mellem AUH Risskovs fysioterapeuter. 
 Afholdelse af workshop på spredningsseminar 2015. 
 Projektet er debatteret på ledelsesmøder og afdelingsmøder på AUH Risskov samt i 

implementeringsgruppen/vidensdelingsgruppen. 
 

13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og 
forebyggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis 

Når dette projekt er afsluttet vil vi fastholde mange af de gode tiltag, som vi har 
implementeret undervejs i projektet. Der vil fortsat være en aktivitetsperson på alle hverdage 
– mødetiden her bliver ændret til at være kl. 09:00-19:00, så aktivitetspersonen kan være 
tilgængelig det meste af patienternes vågne tid. 
 
Derudover vil vi arbejde videre på at udarbejde mestringsskemaer og som beskrevet udvide 
dette til at omfatte alle patienter, som indlægges i afsnittet. 
 
 



 

 

Den ovenfor omtalte kulturændring har vi desuden en formodning om ikke blot forsvinder/går 
i sig selv igen. Tænkningen om tvangsfikseringer vil derfor forhåbentligt forblive, som den er 
nu eller udvikle sig i en endnu mere hensigtsmæssig retning – for både patient og behandler. 
 
Vi er så privilegerede, at vi har fået bevilliget et nyt Satspuljeprojekt. Projektets mål er at 
blive et bæltefrit sengeafsnit. Vi arbejder derfor videre med de allerede implementerede tiltag 
og arbejder desuden på at finde nye og flere metoder til at mindske og i sidste ende helt at 
kunne undgå at anvende tvangsfikseringer. Vi arbejder på at inddrage størstedelen af 
personalet i teams, så alle tager ejerskab af projektet i fællesskab. Der er nedsat teams der 
skal arbejde med mestring, eftersamtaler, de første 24 timer af indlæggelsen og desuden to 
”bullerbasse-teams”, som har særligt fokus på de udadreagerende patienter. Desuden bliver 
der større fokus på patient- og pårørendeinddragelse.  
 

Rapporten er: 

Udarbejdet af: 
 
Fysioterapeut  
Maria Holt Andersen 
mariaade@rm.dk 
20 16 13 29 
 
Sygeplejerske og kvalitetsnøgleperson 
Julie Stilling Tougaard 
julitoug@rm.dk 
78 47 17 90 
 
Dato: 15.01.2015. 

Godkendt af Gerda Cohn-Jacobsen, Afdelingssygeplejerske P4, AUH Risskov. 
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1. Afsnittets navn Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, P1 

Om afsnittet  P1 består af 2 underafsnit. Hvert underafsnit har 12 senge. Dertil 
kommer ekstra 5 udskrivningspladser. P1 har i alt 29 senge i form 
af enestuer. P1 er beliggende på hospitalsmatriklen i Holstebro i et 
højhus uden direkte adgang til udendørsarealer på terræn. På 7. 
etage findes en beskyttet tagterrasse. 
Personalet består af Sygeplejersker, social- og sundhedsassisten-
ter, plejere, ergoterapeuter. Tilknyttet 2 overlæger og 2 special-
psykologer. 
P1 7. etage er specialafsnit med hovedfunktion for affektive lidelser 
P1 9. etage er specialafsnit med hovedfunktion for psykoselidelser 
På 8. etage findes faciliteter til værksteds/gruppeaktiviteter 

Om teamet Team: 
Henriette Kjeldsen, Sygeplejerske, 7 etage, tlf. arbejde 78474897  
henriette.kjeldsen@ps.rm.dk 
Lene Muldvad, Sygeplejerske, 7 etage, tlf. arbejde 78474897 
LENESV@rm.dk 
Birgitte Oppegaard Fink, ergoterapeut, 7. etage, tlf. arbejde 
78474897  birgitte.fink@ps.rm.dk 
Henriette Jensen, social og sundhedsassistent tlf arbejde 78474899 
Henriette.Kviesgaard.Jensen@ps.rm.dk. 
Lene Østergaard Olesen, plejer 9. etage, tlf. arbejde 78474899 
Lene.Olesen@ps.rm.dk 
 
Tre medarbejdere har desværre måtte udtræde af teamet under-
vejs: Karina Kruse, Sygeplejerske og Katrine Majgaard Nielsen, 
ergoterapeut pga. generelle økonomiske besparelser og Irene Lund 
Meldgaard, sygeplejerske grundet anden funktion 
 
Ansvarlige ledelsespersoner: 
Ann Pejs Jensen, Afd.sgpl i P1, 7. etage tlf.: 7847 4893  
e-mail: ann.pejs@ps.rm.dk 
Else Godballe, Afd.spgpl. P1, 9. etage tlf.:  7847 4913 
e-mail: Else.Godballe@ps.rm.dk 
Anita Majbritt Svendsen, ledende ergoterapuet  P1 tlf.: 7847 4914 
Anita.Svendsen@ps.rm.dk 
 
Lokal projektleder: 
Agnethe Clemmensen, Udviklingskonsulent, Regionspsykiatrien 
Vest tlf.: 3035 1211 e-mail: agnethe.clemmensen@ps.rm.dk 
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2. Resume af opnåede resultater 

 Det er undervejs i projektet lykkedes at skabe en generel høj opmærksomhed på fore-
byggelse af tvang. Altså en kulturindsats, som vi vurderer vil have vedvarende betyd-
ning. Både ift. forebyggelse af bæltefiksering og ift. andre typer tvang: eksempelvis i 
form af at låse døren op – også for patienter med retslige foranstaltninger.  

 Der er indført tavlemøder, som har vist sig værende effektive til at iværksætte konkrete 
aktiviteter og dele erfaringer. Tavlemøderne fortsætter efter projektet. 

 Projektet har formået at udvikle afsnittets kognitive miljøterapi med hensyn til inddra-
gelse af patienter og pårørende i afdækning af individuelle mestringsstrategier og akti-
vitetsplanlægning – dagstruktur og ugeskemaer.  

 Der er udviklet rammer, struktur og kultur for anvendelsen af fysiske aktiviteter i hver-
dagen i afsnittene. Der er indrettet motionsfaciliteter inde i begge afsnit og indkøbt ak-
tivitetsredskaber. 

 Der er indført reviews efter bæltefikseringsepisoder, og de fungerer godt. Der er samlet 
op på tværs af reviews for generel læring 

 Teamet har gennem hele projektet været i tæt kontakt med resten af afdelingen, hvor 
øvrige afsnit også har arbejdet med reduktion af tvang 

 Der er gennemført kompetenceudvikling på udviklingsdage og ved personalemøder i af-
snit P1 og gennem teamets undervisning af resten af personalet i Regionspsykiatrien 
Vest på konflikt og voldsforebyggelsesdage + gennem artikler i personaleblad 

 Der er lavet radioreportage sammen med DR P4 midt og vest, hvor patienter har med-
virket direkte 

 

3. Afsnittets/teamets mål 
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4. Grafer og tabeller over resultater 

 
Om data 
 
Er trukket d. 19. dec. i Esundhed. Der er trukket på startdatoer for foranstaltninger i perioden 
1. jan. 2012 til 30. nov. 2014.  
 
Datakvalitet 
Der er 27 indberetninger uden afsnitskode, af disse vedrører de 3 bæltefikseringer i RP Vest i 
perioden.  
Der er to bæltefikseringer uden slutdato. Disse er ikke talt med i varighedsopgørelsen, men 
alene i antallet af bæltefikseringer. 
 
Da dette er meget få mangler, vurderes det ikke at påvirke datapræsentationen og styrken af 
konklusionerne.  
 
Graf 1. Udviklingen i antal påbegyndte bæltefikseringer i P1.  
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Graf 1 viser udviklingen i antal påbegyndte bæltefikseringer. Der er ingen tydelige tendenser i 
perioden.  
 
Graf 2. Udviklingen i antal unikke patienter berørt af bæltefikseringer i P1. 
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Antal unikke patienter berørt af bæltefiksering i P1
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Graf 2 viser udviklingen i antal unikke patienter berørt af bæltefikseringer. Der er ingen tydeli-
ge tendenser i perioden. Sammenholdes graf 1 og 2 kan man se at stigninger og fald i antal 
bælter, hænger tæt sammen med antal unikke patienter.    
 
 
Graf 3. Udviklingen i antal påbegyndte bæltefikseringer i RP Vest.  
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Graf 3 viser at RV samlet set var tæt på et gennembrud i perioden februar 2014 til september 
2014, der ser dog ud til at være en mindre stigning i nov. – dec. 2014.  
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Graf 4. Udviklingen i antal bæltefikseringer med varighed over eller lig 12 timer, i P1.  
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Graf 5. Udviklingen i antal bæltefikseringer med varighed over og under 12 timer i P1. 

Udvikling i antal bæltefikseringer med varighed over eller lig 12 timer, i P1

0

2

4

6

8

10

12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2012 2013 2014

A
nt

al

< 12 timer >= 12timer

 
   
 
 
 
 
 
 
 



Team P1 Holstebro’s afsluttende rapport om nedbringelse  
af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014   
 

6 
 

Graf 6. Udviklingen i den samlede sum af bæltetimer i P1 

Udviklingen i summen af varigheden af bælter i timer, P1 
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Graf 7. Udviklingen i den samlede sum af bæltetimer i RV. 

Udviklingen i summen af varigheden af bælter i timer i RP Vest 
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Graf 8 
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2013-2014 Antal dage med hhv. åben og låst dør i afsnit P1, 7. etage 
 

 
2013-2014 Antal dage med hhv. åben og låst dør i afsnit P1, 9. etage 
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5. Afsnittets/teamets resultater 

Forudsætninger for valg af figurer 
Vi har valgt både at bringe tal og grafer for projektafsnit P1 (hhv P1,7 og P1,9) og hele Regi-
onspsykiatrien Vest. Ud over P1,7 og P1, 9 med 29 senge rummer afdelingen yderligere 5 
døgnafsnit med i alt 54 sengepladser. 
 
Grunden til at medtage de samlede tal er afdelingens samlede bevågenhed på nedbringelse af 
tvang. Således har øvrige afsnit også bevidst søgt at nedbringe tvangen og anvender mange af 
de samme redskaber, som der er udviklet i nærværende projekt – dels som følge af tidligere 
egne gennembrudsprojekter, mestringsprojektet og gennem inspiration og spredning fra aktu-
elle projektafsnit: P1. Der har været fælles ledelsesmæssigt fokus gennem hele perioden gen-
nem afdelingsledelsens og øvrige afsnitsledelsers deltagelse i styregruppen, dagsordenspunk-
ter på fælles ledelsesmøde og anvendt en række interne kommunikationskanaler - herunder 
nyhedsbreve og undervisning. 
 
Grunden er tillige at afdelingen internt overflytter patienter mellem afsnittene afhængigt af 
speciale og pladssituation. 
 
Graferne rummer oversigt over udviklingen i antal personer i bælte, selvom dette ikke var med 
i de oprindelige mål. Disse tal er medtaget, fordi vi medio 2014 begyndte at arbejde efter de af 
regeringen nye udmeldte mål for nedbringelse af tvang, og vi er på den måde allerede gået i 
gang med at forberede arbejdet i henhold til partnerskabsaftalen 2015-2020. 
 
Diskussion af resultater 
For alle grafer gælder, at året 2013 både for P1 og RV som helhed viser stigende anvendelse af 
tvang ift. både baseline 2012 og 2014. 2013 var på flere måder et anderledes svært år for 
afdelingen, som både i de første måneder og i sensommeren kæmpede med mange svært sy-
ge patienter, hvoraf flere hver især havde flere episoder af bæltefiksering. Samtidig var hele 
afdelingen økonomisk ramt pga. stort forbrug af indkaldte vagter til skærmnings-opgaver, 
mangel på læger og højt sygefravær. Alt i alt en situation, der nødvendiggjorde stram økono-
misk styring og omfordelinger af ressourcer, som også fik reduktion af personale til følge. P1 
mærkede også denne periode meget tydeligt gennem afskedigelser, også projektteamet blev 
kraftigt berørt. Projektet havde således ekstremt vanskelige kår hele det første projektår. 
 
Når vi så ser på udviklingen 2013-2014, så vover vi at konkludere, at vi faktisk har formået at 
nedbringe anvendelsen af tvang. Både i P1 og RV som helhed. 
 
Graf 8 viser en opgørelse gennem 2013 og 2014 i P1 over antal dage med hhv. åben og låst 
dør i afsnittene. 
 
Begge afsnit er per definition, ligesom i resten af RV, åbne afsnit, hvor døren alene låses for 
bestemte patienter efter ordination. For resten af patientgruppen er døren principielt åben, 
selvom den evt. konkret er låst. Det betyder meget for oplevelsen af miljøet om døren helt 
konkret er åben eller låst. Det påvirker oplevelsen af et frit, tilgængeligt og åbent miljø, som er 
i kontakt med omverdenen, og dette har også stor betydning for pårørendes oplevelse af at 
komme i afsnittet. 
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Det var således fra starten et vigtigt mål at skabe et generelt mere åbent miljø sammen med 
patienterne i afsnittet. At måle om døren er åben eller lukket giver et fingerpeg herpå. Dog er 
det tal fyldt med bias. Hvis en patient f.eks. er surrogatfængslet i afsnittet, ja så vil døren væ-
re låst. Det kan der ikke ændres på. Målet vedr. mere åben dør har haft stor betydning for 
italesættelse af mindre tvang i afsnittet. Der er øget bevidsthed om, at patienter med behand-
lingsdom ofte godt kan være bag åben dør. Og kulturindsatsen vedr. døren smitter positivt af 
på andre tvangstyper inkl. nedbringelse af bæltefiksering. 
 
Målet vedr. patienters tilfredshed med behandlingen bag låst dør har vi endnu ikke kunnet 
skabe tal for. Men vi vil kunne få et fingerpeg også for dette mål, når vi ser de kommende 
LUP-opgørelser ift. generelle tilfredshed med håndtering af evt. tvang, kontakt med persona-
let, inddragelse af pårørende og aktivitetsmulighederne i afsnitsmiljøet. Ikke mindst vil 
spørgsmålet om aktiviteter i afsnittene, være interessant for LUP-2014, fordi der i projektperi-
oden er skabt motionsfaciliteter på begge etager. Endvidere vil gennemlæsning af referat af 
eftersamtaler muligvis kunne give øget viden herom. Kigger vi på LUP 2012 ift. 2013, kan vi se 
ansatser til en lidt større tilfredshed med aktiviteterne i miljøet, og hypotesen er at dette vil slå 
tydeligere igennem i 2014-rapporten. 
 
Ved projektets start gennemførte vi en kvalitativ undersøgelse af patienternes oplevelse af 
anvendt tvang gennem læsning af samtlige eftersamtaler for tvang i 2012. 
  
Det var et mål at gennemføre en tilsvarende undersøgelse for tvang udført i 2014, hvis vi kun-
ne nå det her til slutrapporten, dette lykkedes ikke. 
 
En slutkommentar til tallene er, at de sidste måneder i 2014 ser ud til at ville kunne forrykke 
resultatet i retning af øget tvang. Det er måneder med flere meget syge patienter end tidligere 
på året. 

6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

1.  
Kultur-forandring.  
Italesæt hver dag: 
mindre tvang 

 Spørge ’Hvad skal der til for at låse døren?’ istedet for : ’Hvad skal der 
til for at låse den op?’. Dette ændrer hele perspektivet, giver mere til-
lid og ansvar til patienterne. 

 Bedre patientinddragelse 
 Generelt mindre tvang i afsnittet 
 Fælles fokus for personalet 
 Godt spørgsmål ved behandlingskonferencer 





2. 
Motionsrum i afsnit 

 Patienter uden udgang til aktivitetsrum uden for afsnit får mulighed 
for træning som mestringsform 

 Kan også anvendes til patienter med behov for højt sikkerhedsniveau 
og i forbindelse med bælyeudtrapning 

 Kontrollerede stimuli  
 Aktiv inddragelse af hele personalegruppen 
 Vise at motion er en del af dagligdagen 



3.  
Tavlemøder for 
personalet 

 Effektive til implementering af konkrete ting i miljøterapien 
 Inddrager hele personalegruppen 
 Lette at lede efter modellen i projektet (Vis.dk) 
 Erfaringsdeling PDSA-cirkler 
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 Erfaringsdeling fra review efter bæltefiksering 
 Kan bruges i hverdag med få personaler – også efter projektperiode 

4. 
Kognitiv miljøtera-
pi: 
Aktivitetsplan-
lægning og 
lyst/mestrings-
skema mm.  

 Ugeplan og dagsplaner godt til både psykosepatienter og patienter 
med affektive lidelser. Herunder: 

 ’Aftenterapi’ – gennemgang af dagens aktiviteter: lyst-
mestringsskema og planlægning af næste dag. 

 Inddrager aftenvagten 
 Kan inddrage pårørende som kommer på besøg sen eftermiddag/aften 
 Kan godt fungere fint sammen med dynamisk orienteret psykiatri 



5. Review efter 
bæltefiksering – 
efter Jesper Baks 
beskriv/  
Viborgs praksismo-
del 

 Skaber læring ift. konkrete patient 
 Skaber læring på tværs af forløb 
 Skaber rum for kreativitet 
 Skaber fællesskab om at bære svære episoder 
 Understøtter kulturforandring 
 Fungerer godt sammen med tavlemøder, hvor erfa kan gives videre 





 
 
  

 Prioritering af indsatser 
Hvad og hvorfor mest effektivt….??? Hmmm 
 

7. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Der har i større grad end tidligere været samarbejde direkte med patienter og pårørende om 
mestringsskemaer, og herudfra er der lavet individuelle planer – bl.a. ift. brug af fysiske aktivi-
teter. 
 
Der har været anvendt skemaer til kortlægning af mestringsstrategier, hvad der hhv. øger og 
mindsker selvkontrol samt aktivitetsplanlægning. Pårørende bidrager til den individuelle plan-
lægning. Dette sker naturligt, når pårørende deltager i samtaler med personalet, og personalet 
har en god opmærksomhed på, at pårørende kan bidrage med meget værdifuld information 
om patientens interesser, resurser og sædvanlige mestringsstrategier. Hvis patienten ikke selv 
deltager i samtalen, sker inddragelsen af de pårørende med dennes samtykke. Teamet har 
drøftet muligheden af at indføre en mere systematisk form for at indhente de pårørendes viden 
om sædvanlige mestringsstrategier, men en sådan er endnu ikke fundet 
 
 
Vi tror det har bidraget til den patientoplevede kvalitet, men har ikke tal herpå. Patientudsagn 
tyder på det. Men kommende LUP vil måske kunne vise dette også med tal. 
 
Som afsæt for projektet gennemførte teamet en omfattende gennemlæsning af alle eftersam-
taler det sidste år forud for projektet for at finde mønstre i patienternes oplevelser ift. hvad 
der kan bedre forebyggelse af tvang. Ud fra dette kunne vi opliste følgende centrale temaer: 

 Kommunikation - blive forstået/ikke forstået 
 Relation, opleve at få hjælp, opleve tryghed  
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 Respekt og værdighed (eks. blottet balle v. injektion, kunne komme på toilettet v. fik-
sering) 

 At når det skal være tvang, så skal beslutningen ikke trække for længe ud 
 At bruge stuen som tilbagetrækning som alternativ til tvang – bare være mig selv 
 Ro i bælte, falde i søvn i bælte 
 Varighed af tid i bælte 
 Smerter af bæltet – ubehag v. bælte og svært at vende sig 

 
Det var en værdifuld undersøgelse at læse eftersamtalerne på tværs, som med fordel kan gen-
tages med mellemrum 
 
Første projektår blev der også gennemført interviews med patienterne om deres oplevelse af 
afsnittets aktivitetstilbud. Her er et par citater vedr. kritikpunkterne: 
 
Der er for få fysiske aktiviteter. De aflyses ofte eller de omtales slet ikke. Fx. omtales morgen-
gåturen ofte slet ikke til morgensamling. 
 
Fysisk aktivitet tilbydes sjældent som mestring, når man har det svært. Personalet fastholder 
ikke aftalerne, man holdes ikke op på det og det har man brug for og. Aktiviteter er rart og 
godt og det der skal til for at det lykkes.  
 
Som nævnt var afdelingen dette år ramt af mange store problemer, som influerede på afsnit-
tenes mulighed for at gennemføre aktiviteter. Patienternes udsagn var vigtige for at genfinde 
gejsten til at sætte aktiviteter og især fysiske aktiviteter på dagsordenen. Hvilket især skete på 
tavlemøderne omkring etableringen af motionsrummene og ibrugtagningen af dem. Der er i 
det andet år af projektet sket en omorganisering af arbejdet, så grupperne nu ikke bliver af-
lyst. Dette evalueres positivt af patienterne. 
 

8. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den faglige kvalitet i forhold til fore-
byggelse og anvendelse af tvang 

Der har været et større fokus på at forkorte liggetiden i bælte, hvilket også tallene viser.  
Der har været mere debat og dialog i hverdagen om bæltefiksering, og om det nu også er den 
bedste løsning.  
 
Stor fokus på kreative løsninger og mestringsstrategier. Hvor personalet har fået en øget be-
vidsthed om værdien af og brug af mestringsstrategier herunder aktiviteter i samarbejde med 
patienten. Der har i høj grad været guidning af patienter når der er ved at ske en akut forvær-
ring der ville kunne ende i tvang 
 
Der er gennemført bred undervisning i anvendelse af mestringsstrategier, tvangsforebyggende 
hjælpemidler og aktivitet, hvilket har øget kompetencen og bidraget til højnet faglig kvalitet 
ift. forebyggelse af tvang 
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9. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den organisatoriske kvalitet i forhold til 
forebyggelse og anvendelse af tvang 

 Der er generelt skabt en større bevidsthed om hurtig etablering af samarbejde med pa-
tienten. Dette ses i struktureringen af patientforløbene. 

 Låst dør drøftes ved konference og løbende i forløbet i samarbejde med patienten. 
 Der er skabt en fast struktur for anvendelse af tavlemøder. 
 Der er indført skema til brug for reviews efter bæltefiksering 
 De fem mest succesfulde tiltag vurderes alle positivt af personalet ift. effektivitet. På en 

skala fra 1-10 vurderes de positivt med gennemsnit der varierer fra 5-8.  
 Fokus på kulturforandring og italesættelse i hverdagen er ikke som sådan en ’fast’  or-

ganisatorisk struktur, men er blevet det over tid, og dette vurderes meget positivt af 
personalet. F.eks. når det foregår som feedback og fælles refleksion, så hjælper det 
kreativiteten på vej. 

 

10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde? 

 En teamgruppe der mødes jævnligt.  
 At der har været en koordinator på projektet som har samlet op på tingene og været 

gennemgående i forløbet. 
 Projektleder har holdt fast i den røde tråd, bragt energi til projektet og være ambassa-

dør for projektet. Har udarbejdet skriftligt materiale, rapporter m.m. 
 

11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde? 

 At afdelingen har været meget presset bemandingsmæssigt i en stor del af perioden og 
derfor ikke har haft tid nok til projektarbejde og udvikling 

 Nedskæringer, fyringsrunde og udskiftning af medlemmer i teamet.  
 Svært at gå fra og til projektet pga. mange patientopgaver og et lille fremmmøde.  
 Et lille budget til projektet. 

 

12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger 

 Personalemøder 
 Konflikt- og forebyggelsesdage, som er organiseret som undervisning for alt personale i 

døgnafsnit i hele Regionspsykiatrien Vest 
 Styregruppemøder, hvor afdelingsledelsen og afsnitsledelser fra øvrige døgnafsnit har 

deltaget 
 Fælles ledelsesmøder i afdelingen 
 Artikler i internt nyhedsbrev og nyhedsbrev på tværs af regionen 
 Radioudsendelse 
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13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-
byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis 

 Vi vil fortsætte med at anvende alle de gode redskaber i samarbejde med patienterne. 
Herunder mestringsstrategier, endnu flere tvangsforebyggende hjælpemidler i form af 
kugledyner, kædedyner, ball stick, is, kuglestole osv. 

 
 I fremtiden arbejde med sanseintegration for patienter indlagt i manisk tilstand – bl.a. 

gennem etablering af sanserum/comfortroom 
 Fortsætte arbejdet med reviews efter bæltefikseringsepisoder 
 Gennemføre dialogmøder med patienter og pårørende igen 
 Gennemføre kompetenceudvikling vedr. deeskalering og kognitiv miljøterapi 
 Fortsætte tavlemøderne 
 Fokus på forebyggelse gennem samarbejde med primærkommunale aktører – bl.a gen-

nem nyt akut ambulant team 
 Stærkt ledelsesfokus 
 
Konkret er afdelingen aktuelt i gang med udfærdigelse af partnerskabsaftale med Psykiatri- 
og socialledelsen i region Midtjylland i forhold til nedbringelse af tvang. Mange af ovenstå-
ende elementer er led heri. 

Rapporten er: 

Udarbejdet af Agnethe Clemmensen. Agnethe.Clemmensen@ps.rm.dk 3035 1211 
 

Godkendt af Afdelingssygeplejerskerne Else Godballe og Ann Pejs og ledende ergoterapeut 
Anita Svendsen, alle P1 
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Afsnittets navn P1, Aarhus universitetshospital, Region Midtjylland 

Om afsnittet  Afsnit P1 er et akut psykoseafsnit med 17 sengepladser. Vi behandler 
voksne patienter med skizofreni og andre former for psykoser. 
 
Normering:  
Dagvagt:4-5. 
Aftenvagt:3. 
Nattevagt:2. 
I weekender og på helligdage er normeringen 3-3-2. 
 
Vi er et åbent afsnit med mulighed for skærmning. I praksis modtager 
vi alle slags psykiatriske voksne patienter inklusiv retslige og akutte 
patienter (rød tvang inklusiv).  
 
I Risskov findes der ikke afsnit med lukket modtagefunktion, som 
aflaster det åbne afsnit, som det ses andre steder. Det betyder at vi 
med ovenstående normering altid har patienter med 
tvangsforanstaltning og dom til behandling. 
 

Om teamet Afdelingssygeplejerske Una Burchhardt 
Soc. og sundhedsassistent June Hjort Mortensen  
Soc. og sundhedsassistent Eva Gylling 
Sygeplejerske Maja Moeslund Skau Regel 
Sygeplejerske Sabrina Jensen 
Fysioterapeut Sonja Bach Henriksen. Tlf:78471583 
mail:sohenr@rm.dk 
 

1. Resume af opnåede resultater 

 
P1 har opnået en øget opmærksomhed på kvaliteten i tvang, og der er en højere grad af 
italesættelse af mindstemiddelsprincipper. 
 
Denne opmærksomhed skyldes primært at personalet oplever at have flere redskaber at 
tilbyde patienten, der enten allerede er udsat for tvang, eller som er i fare for at blive det. 
Disse redskaber er blandt andet helt konkret at vi nu kan tilbyde patienten aktiviteter som 
motion eller ballstick-behandling eller NADA, og tale med patienten om hensigtsmæssige 
mestringsstrategier på et mere kompetent niveau.  
  
Der er i afsnittet kommet øget fokus på vigtigheden af flere fælles aktiviteter for de indlagte 
patienter, og daglige aktiviteter som morgenmøde og gåtur prioriteres højere og gennemføres 
altid. 
Af nye faste ugentlige aktiviteter kan nævnes fællessang omkring klaver, fredagshygge med 
quiz og hjemmebag af patienter, afspænding i selve afsnittet, fysioterapeut i aftenvagt og 
mulighed for deltagelse i gudstjeneste. 
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Afsnittets tvangstal viser desværre endnu ikke en synlig nedgang i anvendelsen af 
bæltefiksering eller tvangstilbageholdelser, men ansatte i afsnittet oplever at kvaliteten af den 
tvang der anvendes er bedret. 
Denne oplevelse er med til at højne arbejdsglæden hos den enkelte ansatte. 
 

2. Afsnittets/teamets mål 

 
Mål: 
1. At forkorte antal og varighed af tvangstilbageholdelser. 
 
Hypotese: Gennem aktivitet er det muligt at dæmpe for eksempel rastløshed, aggression, uro 
og bedre relationen til patienten, så tilspidsede situationer undgås. 
 
Procesmål:  

 Vi vil tilbyde daglige aktiviteter individuelt og/eller fælles. 
 Vi vil indrette hensigtsmæssige og stimulerende/motiverende aktivitetsmuligheder i 

afsnittet. 
 
Mål: 
2. At reducere antal og varighed af tvangsfikseringer. 
 
Hypotese: At man gennem aktivitet bedrer relationen til patienten (patienten føler sig set og 
hørt), så fikseringstiden nedsættes. 
 
Procesmål: 

 Vi vil tilbyde relevant aktivitet under fiksering. 
 Vi vil løsne hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 
 vi vil bedre samarbejde og kommunikation mellem personale og patienter både før og 

under en fiksering. 
 vi ønsker at personalet får flere konkrete redskaber til at dæmpe patienternes uro, 

rastløshed, angst og aggression. 
 
Mål: 
3.At patienterne i højere grad lærer at takle kropslig uro, rastløshed, aggression og 
angst. 
 
Hypotese: At der under indlæggelsen vil opstå færre tilspidsede situationer. 
 
Procesmål: 

 Vi vil oplære patienterne i flere hensigtsmæssige mestringsstrategier i forhold til kropslig  
uro, rastløshed, aggression og angst. 

 Vi vil at personalegruppen skærper opmærksomheden på de individuelle 
mestringsstrategier, der kan hjælpe med at dæmpe patienternes kropslige uro, 
rastløshed, aggression og angst. 
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3. Grafer og tabeller over resultater 

 
a. (median = 2 ) 

 

 
 
 
b. (median = 55,9 timer) 
 

 
 
 
 
 
c. (median = 408 timer) 
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d. (median = 17 dage) 
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4. Afsnittets/teamets resultater 

Vi har tidligere drøftet om der var sammenhæng mellem årstid og antallet af fikseringer, samt 
sommerferier med færre faste medarbejdere, men dette viser tallene ikke tegn på. 
 
Vi oplever at der er kommet en anden opmærksomhed på at løsne fikserede patienter 
tidligere, samt at tilbyde relevante aktiviteter under fikseringen. Trods dette viser det sig at 
antallet af bæltefikseringer har været stabilt over hele projektperioden, med udsving i enkelte 
måneder, men ikke nogen væsentlig ændring fra start til slut i perioden. 
 
Vi har forskellige overvejelser omkring hvorfor der ikke ses nogen ændring i vores tvangstal 
gennem projektperioden: 

 Vi oplever at miljøet er blevet mere råt, idet flere patienter er stofpåvirkede og dermed 
sværere at nå via relationsarbejde og miljøaktiviteter. 

 
 Så længe der er så få sengepladser bliver patienter indlagt på tilfældige afdelinger som 

ikke kender dem i forvejen. Dermed kan man ikke trække på en allerede opbygget 
relation. Dette tillægges stor betydning og der arbejdes fortsat med nye tiltag i forhold 
til denne problematik - i tæt samarbejde med det ambulante tilbud. 

 
 Speciallægemangel er forværret gennem de seneste år, og indlæggende læger er ofte 

mere uerfarne end i projektperiodens start. 
 
 Ambulatorierne er afhængige af ydelser, og dette underbygger ikke samarbejdet og 

vanskeliggør at patienterne får oplevelsen af et trygt sammenhængende forløb. Denne 
ydelsesproblematik er tiltaget i løbet af projektperioden. 

 
 Vores åbne afsnit modtager alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt 

misbrug og afvigende adfærd (udadreagerende). Der findes en aftale om højt 
specialiseret funktion, så andre dele af psykiatrien i region midt, kan sende disse 
patienter til P1. Dette er først rigtigt sat i værk i praksis de seneste 2 år, hvilket betyder 
at Psykose-afsnittene nu oftere end i 2012 har udadreagerende patienter. Dette ses ikke 
som en stigning i tvangstallene hvilket vi ser som en succes. 

 

5. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

1. Motionsredskaber i afsnittet 
Der er i forbindelse med projektet indkøbt motionsredskaber til brug inde i afsnittet og i den 
lukkede gård, så også de patienter som ikke har udgang eller af anden grund ikke kan komme 
i hospitalets fælles træningscenter, nu også kan træne. Der er indkøbt motionscykler og 
crosstrainer, træningsmåtter, store træningsbolde, hulahopring med øget vægt, wii med 
sportsprogram, samt diverse mindre træningsredskaber. Der er desuden opsat farvestrålende 
vægudsmykning til afledning og inspiration. Træningsredskaberne anvendes både individuelt 
samt i grupper, vi har blandt andet haft 8 patienter med til afspænding i en aftenvagt. 
 
Ved indlæggelse introduceres patienten til afsnittet og herunder gøres vedkommende 
opmærksom på muligheden for træning i afsnittet. Nogle få patienter opsøger 
motionsredskaberne af dem selv efterfølgende, og andre skal motiveres og eventuelt træne 
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sammen med personale. Nogle patienter bliver beroliget af at se tv imens de træner, og andre 
har deres egen musik i høretelefoner. Træning i motionsredskaberne kan sættes på 
patientens ugeskema, og medvirker derved til at give struktur og overskuelighed i hverdagen. 
 
Hvorfor fungerer dette tiltag så godt?: 

 Træning i motionsredskaber er ofte en aktivitet som patienterne kender i forvejen, og 
som ikke er stigmatiserende. 

 Vores anvendte VAS-skemaer viser at der ofte ses en reduktion i forhold til  indre uro, 
agression/vrede, og rastløshed. 

 Alle personaler kan instruere patienter i dette tiltag. 
 Det kræver ikke nødvendigvis deltagelse af personale at anvende dette tiltag. 
 For nogen patienter kan det være en lettere måde at være social på fremfor i 

dagligstuen. 
 Hvis man under indlæggelsen har lært at anvende træningsredskaber som en 

mestringsstrategi i forhold til angst/uro mm, er der større sandsynlighed for at man 
efter udskrivelsen, vil have lettere ved at inddrage fysisk aktivitet som mestring. 

 
2. Ballstickmassage 
Formålet med behandlingen er at dæmpe både akut og generel angst/uro/stress og 
aggression, samt at dæmpe stemmehøring eller trang til selvskade. Kan både anvendes til 
den patient som er urolig og rastløs, eventuelt på grund af stemmehøring eller selvskadende 
tanker, men også til den fikserede patient (under fødder og eventuelt på underben) som 
gennem behandlingen oplever at kroppen bliver tydeliggjort/afgrænset og derned bringes ud 
af sin psykotiske forestilling. 
 
Behandlingen foregår oftest hvor patienten ligger på maven i sin seng, og modtager 
behandling med bolden på hele kroppens bagside. Patienten opfordres til at blive liggende 
efterfølgende, og gerne med kugledyne på for at forstærke og forlænge effekten af 
behandlingen. Efter behandlingsformen er introduceret for patienten, lader vi bolden ligge på 
patientens stue, så patienten selv kan anvende bolden. Vi noterer på patient-tavlen på 
personalekontoret, når en patient er blevet introduceret til behandlingen. 
 
Rent praktisk har vi gjort det, at fysioterapeuten løbende har undervist personalet så 
kontaktpersonerne kan tilbyde at give behandlingen til deres patienter. Ofte er det dog 
fysioterapeuten som introducerer behandlingen til den enkelte patient, og derefter informerer 
kontaktpersoner om dette.  
 
Vi har anvendt VAS-skemaer hvor vi før og efter har spurgt til indre uro, aggression/vrede 
samt rastløshed, og der ses en tydelig effekt af behandlingen. 
 
Hvorfor fungerer dette tiltag så godt: 
 Der ses en hurtig effekt (også dokumenteret på vores VAS-skemaer). Derfor kan 

behandlingen ses som et supplement eller alternativ til PN-medicin. 
 Alle personalegrupper kan efter en kort introduktion(en halv time) anvende tiltaget. 
 Tiltaget kan bidrage til at skabe en god relation til patienten, blandt andet fordi det oftest 

er behageligt at modtage behandlingen. 
 Behandlingen giver ofte en form for velvære. 
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 Kan tilbydes til alle, uanset sprogbarrierer eller fysiske formåen. 
 Kan anvendes både i forebyggelsesøjemed samt direkte i en tvangssituation. 
 Patienter kan i en vis udstrækning lære at behandle sig selv, hvilket kan fortsætte efter 

udskrivelsen. 
 
3. Ugentlig aktivitetsperson 
Vi har indført en ugentlig aktivitetsdag, hvor indlagte patienter har mulighed for at deltage i 
flere og anderledes aktiviteter end der til dagligt er mulighed for. Det kan både være 
individuelle aktiviteter eller gruppeaktiviteter, og både fysiske og kreative aktiviteter. 
 
Formålet med tiltaget er blandt andet at motivere og aktivere flere patienter, så de 
derigennem opnår en større ro både fysisk og mentalt. På denne måde gives der også ro og 
aflastning til de patienter og personale som ikke deltager. Personalet oplever færre 
afbrydelser i løbet af dagen, hvilket frigiver ressourcer til patienter som ikke kan deltage i 
aktiviteterne, og især i forbindelse med fælles rapport-givning kl 15, opleves en tydelig 
aflastning. 
 
Patienter opfordres til at komme med forslag til aktiviteter, enten mundtligt eller ved at skrive 
det på en tavle i fællesmiljøet. Patienterne udtrykker glæde ved aktivitetsdagen, og vi oplever 
at de fælles aktiviteter kan bidrage til en samhørighedsfølelse både mellem patienter, og 
mellem patienter og personale. Relationerne bliver bedret, og fokus fjernes fra sygdom og 
flyttes til et positivt fællesskab. 
 
Rollen som aktivitetsperson går på skift, så det ikke blot er personer fra projekt-gruppen. Det 
er den enkelte aktivitetsperson som i samarbejde med patienterne tilrettelægger dagens 
aktiviteter. Aktivitetspersonen skal notere i en logbog hvordan dagen er gået, så 
informationer på denne måde gives videre til aktivitespersonen i næste uge, og på denne 
måde bliver en form for idé-katalog. 
 
4. NADA 
NADA er en akupunkturform(primært øre- og ansigtsakupunktur) som af specialuddannet 
personale tilbydes til patienter der lider af angst/uro/abstinenser/stemmehøring/selvskadende 
tanker med mere. Vores anvendte VAS-skemaer før og efter viser at der er en tydelig effekt i 
forhold til mindre uro, rastløshed og angst. Vi anvender NADA som et alternativ eller 
supplement til pn-medicin.  
 
Vi har indtil videre to medarbejdere på afsnittet der har været på kursus, og som kan tilbyde 
denne behandlingsform. 
 
På vores store patienttavle i vagtstuen er der en markering ved de patienter der allerede er i 
gang med NADA-behandlingen, så andet personale kan være opmærksomme på dette. 
 
5. Morgenmøde 
Vi har på afsnittet fået et andet fokus på at prioritere afholdelse af morgenmøde med 
deltagelse af så mange patienter samt personale, som det er muligt.  
 
Vi har udarbejdet et nyt skema, hvor der er fortrykt hvad der som minimum skal gennemgås 
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til morgenmødet.  
 
For patienterne giver mødet mere struktur på dagen, hvilket i sig selv kan være med til at 
nedsætte uro og frustrationer.  
 
Der informeres om dagens kontaktpersoner og dagens aktiviteter. Vi oplever at det er vigtigt 
at der dagligt informeres om aktiviteter, da mange patienter ikke er i stand til at huske disse 
informationer.  
 
Der spørges om patienternes hjælp til borddækning eller hjælp til at hente aviser i kiosken 
eller andet. Vi oplever at mange patienter oplever en glæde og tilfredsstillelse ved at kunne 
bidrage med noget. 
  
Udfra en artikel i dagens avis som vi har købt abonnement på i forbindelse med projektet, 
lægges der op til samtale om et emne, så man på denne måde skaber en åbenhed og 
mulighed for at patienter og personale oplever hinanden udfra andre sider.  
 
Kroppen bliver også inddraget til stræk-eller bevægeøvelser. Det kan både være siddende 
eller stående øvelser, og eventuelt øvelser hvor patienter og personale skal samarbejde, for 
eksempel kaste en bold eller ballon til hinanden.  
 
Der synges mindst 2 sange som patienterne vælger fra et nyt sanghæfte, som er udarbejdet 
af både personale og patienter i forbindelse med projektet. Det at synge kan ligesom de 
fysiske øvelser flytte fokus fra hovedet til kroppen, samt give opmærksomhed på og forbedre 
vejrtrækningen. Desuden kan sangen give en oplevelse af glæde og samhørighed. 
 
 

6. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Vi har i hverdagen inddraget patienterne i højere grad i forbindelse med planlægningen af 
aktiviteter. Blandt andet i forbindelse med planlægning af aktivitetsdagen, samt 
fredagshygge. 
  
Generelt har den øgede opmærksomhed på projektet betydet at afsnittets ansatte har haft 
større fokus på at tilbyde relevante aktiviteter eller mestringsstrategier, i både forebyggelses 
øjemed samt helt konkret i tvangssituationer. For eksempel er der nu en anden 
opmærksomhed på at tale om mestringsstrategier eller relevante aktiviteter ved 
tvangsfikserede patienter, og blandt andet derved vurderer vi, at patienterne oplever en 
større kvalitet. 
 
Der er nu mindre fikseringsinduceret angst og større grad af positivt samspil med personalet. 
 
Til eftersamtaler kan patienter fortælle at de kan opleve at den tvang de har været udsat for 
har været nødvendig. Andre har ikke lyst til at tale om hvad der er sket. 
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7. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den faglige kvalitet i forhold til 

forebyggelse og anvendelse af tvang 

Overordnet vil vi sige at den øgede opmærksomhed på forebyggelsen og anvendelsen af 
tvang, har betydet at personalet typisk tilbyder patienten flere mestringsstrategier inden der 
bliver anvendt tvang, end de gjorde inden projektperioden.  
  
Idet at personalet oplever at de har erhvervet sig flere redskaber, oplever de også en større 
sikkerhed i tvangssituationerne. 
 
Alt personale på afsnittet er af fysioterapeuten blevet undervist i anvendelse af ballstick. 
 
Alle team-medlemmer har deltaget på samtlige regionale og nationale læringsseminarer, og 
har der erhvervet viden omkring forebyggelse og anvendelse af tvang, som både bevidst og 
ubevidst har indflydelse på deres arbejde. 
 

8. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den organisatoriske kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Vi har udarbejdet nyt og mere udførligt morgenmødeskema på afsnittet. 
 
Vi anvender VAS-skema. 
 
Der er indført et nyt konferencepunkt hvor forebyggelse og anvendelsen aff tvang diskuteres 
tværfagligt på den enkelte patient. 
 
På tavlen i vagtrummet er der nu angivelse af hvem der er tilbudt ball-stick eller NADA. 
 

9. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde? 

 Vi har mødtes til team-møder hvor vi har opmuntret, inspireret og planlagt. 
 
 Deltagelse i læringsseminarer. Her er vi altid kommet hjem med fornyet viden og energi, 

og oplevelsen af at alle i teamet har deltaget hver gang har fremmet oplevelsen af 
fællesskab og engagement. 

 
 Fysioterapeut-team med 3 fysioterapeuter fra henholdsvis M3, P1 og P4 har mødtes 

ugentligt og drøftet den fysioterapeutiske indsats og projektaktiviteter. 
 
 Månedsrapporter har været en hjælp til at fastholde fokus. 
 
 Økonomiske midler i projektet har været med til at motivere alle implicerede. 
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10. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde? 

 Vi har været udfordret af at det har været svært at mødes i projektgruppen på grund af 
normering/bemanding/tid. 

 
 Udskiftning af flere deltagere i projektgruppen undervejs, har betydet at det har været 

sværere at tage ansvar og få overblik over forventninger og opgaver og arbejdsdeling og 
udbredelse. 

 
 Ved travlhed har det af og til været svært at gennemføre aktiviteter såsom morgenmøde 

eller daglig gåtur, som istedet har måttet begrænses. 
 
 At arbejde i projekt er en anden måde at arbejde på end man traditionelt arbejder, og 

dette falder ikke lige let for alle. 
 
 Da vi i forvejen havde meget lidt tvang i afsnittet, og allerede var meget opmærksomme 

på at minimere tvang, har der været en meget lille målbar bedring, og dette kan betyde at 
motivationen påvirkes.  

 
 Dårlige oplevelser i forhold til arbejdet med at undgå at give ”akut beroligende med tvang” 

hvor patienter lider længere og ofte ender med at have brug for en tvangsforanstaltning. 
 
 Arbejdet med at undgå fikseringer har desuden affødt farlige situationer, samt til tider givet 

mere uro i hele afsnittet. 
 

11. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger 

 Udbredelse er bla sket ved LUS, hvor afdelingsledelsen mødes med funktionsledelserne. 
 
 Fysioterapeuten har ugentlig haft møde med fysioterapeuter fra 2 naboafsnit hvor de har 

talt om status på hvert afsnit, og inspireret hinanden. 
 
 To af vore team-deltagere har holdt oplæg ved national konference i Odense. 
 
 Fysioterapeuten har undervist i ballstick behandling på læringsseminar. 
 
 To af deltagerne fra projektgruppen har undervist i NADA på læringsseminar. 
 
 Deltagere fra projektgruppen har opfordret til at man under undervisning i 

konflikthåntering inddrager viden fra projektet. 
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12. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og 

forebyggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis 

 Når projektperioden slutter vil vi fortsætte med at anvende de implementerede tiltag. 
 
 Desuden vil personalet i afsnittet fortsætte med deres ændrede tilgang til patienter 

udsat for tvang eller i risiko for dette, blandt andet ved at have en større 
opmærksomhed på anvendelsen af individuelle mestringsstrategier.   

 
 Personalet vil typisk vente længere tid med at anvende tvang,og afprøve flere 

redskaber. Mindstemiddels-princip italesættes oftere. 
 
 Fortsat aktiviteter hvor der er en grad af medbestemmelse fra patienter - f.eks ugentlig 

aktivitetsdag eller fredags-hygge med spil eller fællessang, højtlæsning eller fælles 
afspænding i afsnittet. 

 
 I forbindelse med introduktion af nye medarbejdere informeres omkring tvang. 
 
 Da vores naboafsnit P4, er udtaget til at blive bæltefrit afsnit, er vi på denne måde 

fortsat en del af det overordnede projekt. 
  

Rapporten er: 

Udarbejdet af projekt-team P1 
Fysioterapeut Sonja Bach Henriksen, januar 2015, tlf:78471583 mail:sohenr@rm.dk 

Godkendt af afdelingssygeplejerske Una Burchhardt. 
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1. Afsnittets navn 
 

Oplys afsnittets navn, afdeling, center, region og geografiske 
beliggenhed (by) 

Om afsnittet  Afsnit M3, Risskov, Region Midtjylland. 
Normering plejepersonale: 
Hverdage: 
Dagvagt: 5 sygeplejersker 
Aftenvagt:4 sygeplejersker 
Nattevagt:3 sygeplejersker 
Weekend:  
Dagvagt: 4 sygeplejersker 
Aftenvagt:4 sygeplejersker 
Nattevagt:3 sygeplejersker 
Der er alene ansat sygeplejersker i plejen (25 i alt), herudover 1 afd. 
sygeplejerske, 1 klinisk sygeplejespecialist, 1 klinisk vejleder, 1 
sekretær, 1 ergoterapeut (pr.1.9.14), 1 overlæge + skiftende yngre 
læger. Herudover er der tilknyttet 1 fysioterapeut ca. 8-10 t ugl + 14 
t ugl i projektperioden.  
17 sengepladser, hvoraf 1 seng er brugerstyret. 
Patientgruppe: Gerontropsykiatri og organiske lidelser, herunder 
ADHD, oligofreni, dobbeltdiagnoser, hjerneskade, delir. 

Om teamet Lene Jørgensen, klinisk sygeplejespecialist, lenejoge@rm.dk, 
tlf. 78471488. 
Anette Nyvang, fysioterapeut 
Trine Laursen, spl. 
Heidi Kierkegaard, spl. (indtil 1.8.14) 
Josephine Frederiksen, spl. (indtil 1.8.14) 
Anne Fløe Tannebæk, spl. (fra 1.9.14) 
Hanne Poulsen, spl (fra. 1.10.14) 
Line Mosegaard Jensen, spl. (fra 1.10.14) 
 

2. Resume af opnåede resultater 

Afsnittet har primært arbejdet med: 
 Mestringsanalyse og mestringsskema 
 Walkthrough  
 Fælles refleksion 
 Kompetenceudvikling (kognitiv terapi, deeskalerende kommunikation, fysioterapeutiske 

metoder etc.) 
 Observationsskemaer og specifik plejeplan til bæltefikserede patienter (systematisk 

observation af den fikserede patient med henblik på at kunne foretage en bedre 
vurdering ifht at kunne løsne bælte) 

 Optimering af struktur og opgaver i afsnittet 
 

Samlet set har indsatserne bidraget til: 
 Færre fikseringer med varighed over 12 timer 
 Nedbringelse af liggetid i bælte  
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 Større patientinddragelse og samarbejde omkring konflikthåndtering og håndtering af 
uro og aggression. 

 Personalet oplever at have flere redskaber til at håndtere uro, og opkørte situationer. 
 Fælles holdning og mål i personalegruppen, herunder øget opmærksomhed på 

reduktion af tvang. 
 Bedre overblik over arbejdsrytme/opgaver hos personalet. 

 
Større sikkerhed i håndtering af akutte situationer, hvor der også er overskud til at arbejde 
med deeskalering og tvangsforebyggelse.  
  

3. Afsnittets/teamets mål 

RESULTATMÅL 
1) Reducere antallet af korte fikseringer med: 25%  
2) Reducere antallet af lange fikseringer med: 30%  
3) Reducere varigheden af lange fikseringer med: 50%  
 
Korte fikseringer er fikseringer under og lig med 12 timer 
Lange fikseringer er fikseringer over 12 timer 
 
Vi har valgt at skelne mellem korte og lange fikseringer, da vi oplever, at der er to forskellige 
problematikker.  
De korte fikseringer er ofte patienter i en affekttilstand som i nogle tilfælde kunne tænkes 
undgået ved forebyggende tiltag eller anden tilgang til patienten.  
De lange fikseringer ser vi oftere hos patienter med sværere symptomer på deres psykiske 
sygdom og her tænker vi, det kunne være interessant, om vi kunne afkorte fikseringsperioden 
ved fx at optimere den tværfaglige pleje og behandling af patienten og systematisering af de 
observationer, som foretages med henblik på at kunne træffe mere kvalificerede beslutninger 
om løsning af bælte. 
Samlet set er afsnittets mål således færre fikseringer og kortere fikseringsperioder for de 
patienter som fikseres. Vi har set to forskellige tilgange ind i løsningen af denne udfordring. 
 
PROCESMÅL 
At der inden for 72 timer efter indlæggelsen laves en mestringsanalyse med henblik på 
vurdering af risikoen for, at der under indlæggelsen vil blive udøvet tvang. Der udarbejdes 
mestringsskema, hvis der i analysen findes behov herfor.  
 
At sygeplejersker undervises i brug af fysioterapeutiske metoder til dæmpning af aggression 
og uro.  
 
At patienterne tilbydes målrettede aktivitetstilbud under indlæggelsen herunder fysisk 
aktivitet.  
 
At etablere aftenmøde for patienterne med fokus på at skabe et overblik over aftenens gang 
for patienterne og aftale en fælles aktivitet.  
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At fastansat personale uddannes i kognitiv terapi og konfliktnedtrappende kommunikation 
samt modtager mere specifik undervisning i afsnittets patientgrupper 
At indholdet i eftersamtaler bruges til forebyggelse af tvang, bl.a. ved anvendelse af 
mestringsskema.  
 
At der hver uge afholdes tavlemøde med afsnittets personale om projektet samt 
tvangsforanstaltninger og episoder i afsnittet.  
 
At der hver måned afholdes refleksion over tvangsepisoder og hver 3. måned walkthrough.  
 
At der udarbejdes et redskab til struktureret observation af den fikserede patient samt en 
standardplejeplan med det formål at systematisere observationer og pleje omkring den 
bæltefikserede patient for at støtte det overordnede mål, at patienten løsnes fra bæltet 
snarest muligt.  
 
At pårørende inddrages i arbejdet om at forebygge tvang 
 
BALANCEREDE MÅL 
At personalet oplever et bedre arbejdsmiljø  
 

4. Grafer og tabeller over resultater 

 
Grafer vedrørende resultatmål 
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Antal langvarige bæltefikseringer
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Gennemsnitlige varighed af langvarige bæltefikseringer
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5. Afsnittets/teamets resultater 

 
Resultatmål 
I analysen af resultatmålene er valgt at opdele data i 2 perioder, hhv. d. 1. juli 2012 til 30. 
juni 2013 (baseline) og 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Grunden til denne opdeling er, at M3 
først blev etableret som afsnit i februar 2012, og at afsnittet det første stykke tid ikke havde 
fuldt patientantal grundet opstartsperiode. Det vurderes at være realistisk at foretage 
vurderingerne fra 1. juli 2012, hvor afsnittet havde været i drift et par måneder.  
 
Udviklingsgraferne viser gennem hele projektperioden en svingende tendens i forekomsten af 
både korte og lange fikseringer samt varigheden af lange fikseringer.  
I perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 var der i alt 19 korte og 51 lange fikseringer 
I perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 var der i alt 23 korte og 38 lange fikseringer 
Dette giver et fald i antal lange fikseringer på 25 % og en stigning i antal kortefikseringer på 
21 %.  
Samlet ses et fald i antal fikseringer på 13 % i de nævnte perioder. 
 
Varigheden af de lange fikseringer er i nævnte perioder faldet fra 61 timer i gennemsnit til 49 
timer i gennemsnit, hvilket svarer til et fald på 19 %. 
 
Afsnittet ser således ud til at bevæge sig i retning af opnåelse af resultatmål 2 og 3 (reducere 
antallet af lange fikseringer med 30 % og reducere varigheden af lange fikseringer med50%). 
Det skal dog bemærkes, at det er et meget lille datagrundlag, som disse beregninger er 
foretaget på, og at udviklingsgraferne ikke viser en entydig tendens. Der er derfor behov for 
at overvåge udviklingen over tid for at kunne konkludere et egentligt fald i antallet og 
varigheden af fikseringer. 
 
Der ses stigning i antallet af korte fikseringer på 21 % som kan begrundes med, at afsnittet 
har fået færre lange fikseringer, men det kan også være udtryk for tilfældig variation grundet 
det lille datagrundlag.  
 
Hvis man fx vælger at sammenligne måneder med mange fikseringer med måneder med få 
fikseringer ses, at der i månederne med mange fikseringer er flere patienter indlagt med delir, 
svær demens, svær selvskadende adfærd/emotionel personlighedsforstyrrelse og svære 
stofudløste psykoser med tendens til udadreagerende adfærd. I månederne uden så mange 
fikseringer er afsnittet typisk belagt med flere gerontropsykiatriske patienter uden delir og 
svær demens. 
 
Der ses også tendens til at især korte fikseringer er sammenhængende med bestemte CPR 
numre og her ses en øget hyppighed af patienter med svær selvskadende adfærd, delir og 
svær demens. 
 
De lange fikseringer ses stort set kun at forekomme hos voldsomt udadreagerende psykotiske 
patienter (ofte stofudløste psykoser) og patienter indlagt i somatikken til somatisk behandling.  
Som eksempel kan ses på juni 2014 hvor der samlet var 10 fikseringer. 1 patient med delir 
havde 4 fikseringer i M3 (korte fikseringer), 4 fikseringer fandt sted i somatikken ifb med 
somatisk tvangsbehandling (lange fikseringer) de 2 øvrige fikseringer fandt sted i M3, 1 
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patient var diagnosticeret med emotionel personlighedsforstyrrelse (kort fiksering) og 1 
patient med stofudløst psykose (lang fiksering). 
 
Procesmål 
At der inden for 72 timer efter indlæggelsen laves en mestringsanalyse mhp. 
vurdering af risikoen for, at der under indlæggelsen vil blive udøvet tvang. Der 
udarbejdes mestringsskema, hvis der i analysen findes behov herfor.  
Det er fuldt implementeret og fast praksis i dag i afsnittet. Det er systematiseret, at nyansat 
personale oplæres i dette de første uger af ansættelsen. 
 
At sygeplejersker undervises i brug af fysioterapeutiske metoder til dæmpning af 
aggression og uro.  
Der er afholdt undervisning af alt plejepersonale i efteråret 2013 og tiltagene bruges hyppigt i 
praksis. Der vil i foråret 2015 blive en ny undervisningsrunde ved fysioterapeut af personaler 
der er ansat siden første undervisningsrunde. 
 
At patienterne tilbydes målrettede aktivitetstilbud under indlæggelsen herunder 
fysisk aktivitet.  
Afsnittet har implementeret aftenmøde hvor patienterne inddrages i aftenaktivitet. Det 
samme finder sted ved morgenmøde. Dette var implementeret inden projektstart.  
Ved udarbejdelse af mestringsskema tales med patienten om aktivitetstilbud.  
Der er i efteråret 2014 ansat en ergoterapeut i afsnittet bl.a. med det formål at fremme det 
målrettede aktivitetstilbud til patienterne. 
 
At etablere aftenmøde for patienterne med fokus på at skabe et overblik over 
aftenens gang for patienterne og aftale en fælles aktivitet.  
Er implementeret 
 
At fastansat personale uddannes i kognitiv terapi og konfliktnedtrappende 
kommunikation samt modtager mere specifik undervisning i afsnittets 
patientgrupper. 
5 sygeplejersker har været på kognitiv terapikursus i foråret 2014. 3 mere er netop sendt på 
kursus i dette. 
Alle sygeplejersker har været på kursus i misbrug/dobbeltdiagnoser. 
Alle sygeplejersker har været på kursus i ”deescalerende” kommunikation og denne 
kommunikationspraksis er implementeret i afsnittet. Der afholdes løbende kurser for nyansat 
personale. Desuden har afsnittet uddannet en konfliktcaoch og to mere er på vej til at blive 
uddannet. Afsnittets konfliktcoaches sørger for at nyansatte undervises i teknikkerne. 
 
At indholdet i eftersamtaler bruges til forebyggelse af tvang, bl.a. ved anvendelse af 
mestringsskema.  
Der er nedsat en gruppe til at arbejde videre med dette i 2015 
 
At der hver uge afholdes tavlemøde med afsnittets personale om projektet samt 
tvangsforanstaltninger og episoder i afsnittet.  
Der afholdes møde hver onsdag i ½time. Dette fortsætter efter projektperioden. 
 



Team M3, Risskovs afsluttende rapport om nedbringelse 
af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014   
 
At der hver måned afholdes refleksion over tvangsepisoder/forebyggelse og hver 3. 
måned walkthrough.  
Hver måned afholdes refleksion over en tvangsepisode, som har fundet sted. Hver 3. måned 
erstattes dette af walkthrough hvortil projektgruppen udarbejder en case. 
Disse to initiativer fortsætter efter projektperioden. 
 
At der udarbejdes en plejeplan for alle fikserede patienter med det formål at 
systematisere observationer og pleje omkring den bæltefikserede patient for at 
støtte det overordnede mål, at patienten løsnes fra bæltet snarest muligt.  
Der er udarbejdet en standardplejeplan til bæltefikserede patienter, som er lagt i EPJ. Ud over 
denne er der lavet ”bæltefikseringsmapper” som indeholder de relevante observationsskemaer 
som personalet skal bruge ved fikserede patienter. Det er implementeret, at dette bruges ved 
alle patienter, som bæltefikseres mhp at systematisere og kvalificere dokumentationen. 
 
At pårørende inddrages i arbejdet om at forebygge tvang 
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med dette i 2015 
 
Balancerede mål 
At personalet oplever et bedre arbejdsmiljø   
Undersøgt vha. spørgeskema til plejepersonalet.  
Første spørgeskema i april 2014 (58% besvarelse) og opfølgende skema i november 2014 
(35% besvarelse).  
I følgende bør der tages forbehold for den lave svarprocent, samt at der har været udskiftning 
i personalegruppen. 

 Der ses tendens til øget oplevelse af, at de faktorer, informanterne oplever, er 
betydningsfulde for et godt arbejdsmiljø, er til stede. 

 Begge undersøgelser peger på, at informanterne oplever, at der er høj grad af 
sammenhæng mellem personalets stressniveau og uro på afsnittet og omvendt. 

 I alle vagtlag ses en let faldende tendens til oplevelse af at føle sig stresset. 
 Hovedparten af informanterne oplever, at tvangsprojektets tiltag i nogen eller høj grad 

har haft positiv betydning for arbejdsmiljøet. 
 

6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

Følgende tiltag har i prioriteret rækkefølge været af størst betydning for 
nedbringelse/forebyggelse af tvang: 

1. Mestringsanalyse og mestringsskema 
2. Kompetenceudvikling i deeskalerende kommunikation 
3. Afholdelse af Fællesrefleksion og walkthrough 
4. Standardplejeplan til bæltefikseret patient og bæltefikseringsmapper 

 
1. Arbejdet med mestring vurderer vi har haft størst betydning, da det har givet et 
struktureret og konkret redskab dels til forebyggelse af tvang og dels til anvendelse i 
akutte/subakutte situationer. Desuden er redskabet ideelt til at binde andre tiltag og 
praksisser sammen, således at der er sammenhæng i den måde der arbejdes på i tilgangen til 
pt. Handleplan på BVC score og eftersamtaler integreres fx i arbejdet omkring 
mestringsskemaet. 
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Det vurderes, at sammenhængen mellem tiltagene er en af de vigtigste faktorer i det hele 
taget, hvorfor enkelte tiltag ikke kan løsrives fra resten af arbejdet på afsnittet (se pkt. 13.) 
Siden september 2013 er der udført mestringsanalyse på alle patienter, som er indlagt i 
afsnittet og mestringsskemaer på de af patienterne, som ved analysen er fundet at have 
behov (der vurderes bl.a. på tendens til vrede, uro, abstinenser, tidligere udsat for tvang 
mm). Dette er i dag fuldt implementeret og fast praksis i afsnittet. 
 
2. Arbejdet med deeskalerende kommunikation har øget personalets kompetencer i at møde 
den vrede/irritable patient og turde være nærværende tilstede i tilspidsede situationer, 
således at patienten oplever sig set og mødt trods vrede og frustration. Der er flere eksempler 
på, at disse kommunikative strategier er anvendt effektivt i mødet med en vred/opkørt 
patient, og hvor det er lykkedes kommunikativt at deeskalere situationen og undgå 
konfrontationer/tvang. Der henvises til ovenstående afsnit om procesmål. 
 
3. Walkthroughs opleves at øge personalets kompetencer i konflikthåndtering samt at styrke 
samarbejdet. Dette opleves at kvalificere arbejdet i akutte situationer i dagligdagen på 
afsnittet. Fællesrefleksioner hjælper os til at drage læring af tidligere tvangsepisoder med 
henblik på at blive klogere på, hvordan nye tvangsepisoder af lignende karakter forebygges. 
Desuden bidrager tiltagende til at personalet har en fælles retning for arbejdet i afsnittet. 
 
4. Den mere systematiske dokumentation under et fikseringsforløb bidrager til, at der kan 
træffes en mere kvalificeret beslutning om løsning af bælte, hvilket har stor betydning i de 
tilfælde, hvor der skiftes personale fx i overgang mellem vagtholdene. Der har før været 
tendens til, at man lige skulle lære patienten at kende i en vagt inden man forsøgte sig med 
løsning. Nu kan den systematiske dokumentation hjælpe med at danne grundlag for vurdering 
af løsning, så dette ikke forhales grundet personaleskifte. 
 

7. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Vi har ikke systematisk indsamlet data vedr. patient- og pårørendeoplevelsen ved start og 
afslutning af projektet, men arbejdet med mestringsanalyse og -skema er et af de mest 
synlige tiltag, der har øget patient- og pårørendeinddragelsen i afsnittet. Redskabet er 
udviklet til at inddrage patienten i størst muligt omfang mhp at øge følelsen af ansvar og 
integritet i behandlingen. Derudover har vi haft tiltagende opmærksomhed på at inddrage 
pårørende og spørge specifikt ind til kendte mestringsstrategier, da vi har erfaret at 
pårørende ikke altid selv nævner dette spontant. 
 
Mange patienter og pårørende oplever arbejdet med mestringsstrategier effektfuldt og som en 
god hjælp, og det opleves, at nogle patienter selv lærer at efterspørge relevante strategier fra 
mestringsskemaet ved behov. Dette er netop formålet med skemaet, at patienterne lærer en 
anden adfærd end den tidligere insufficiente mestring, de har benyttet (fx at slå på ting el 
misbruge). Nogle patienter angiver, at de oplever sig meget involveret i deres 
pleje/behandling, og at vi er gode til at inddrage dem og deres erfaringer. Der er ikke lavet en 
specifik undersøgelse på dette, men det noget flere patienter spontant har givet udtryk for. 
Hos patienter med sværere kognitive deficits, der ikke er i stand til at bruge skemaet alene, 
oplever personalet at have et godt hjælpeværktøj til at finde en relevant strategi og skabe 
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fælles retning i plejen og behandlingen hos den enkelte patient. Det har tidligere været et 
problem, at en patient fik tilbudt samme ikke-effektive strategi, fordi der ikke var et fælles 
sted at synliggøre effektfulde strategier, og det enkelte personale derfor i nuet skulle ”være 
kreative/finde på”. Nu har personalet en fælles liste med effektfulde strategier på alle 
patienter med behov, således at den enkelte sygeplejerske/læge/terapeut ikke selv skal ”finde 
på” i situationen.  
 

8. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den faglige kvalitet i forhold til 
forebyggelse og anvendelse af tvang 

 Den psykiatriske sygepleje er blevet mere tydelig, særligt i form af systematisk 
mestringsarbejde.  

 Der er opnået sammenhæng mellem de forskellige tiltag, der allerede eksisterer hos 
patienter, som er urolige, aggressive eller underlægges tvangsforanstaltninger, og de 
tiltag der er udviklet i projektet. Eksempelvis binder mestringsarbejdet det forebyggende 
arbejde sammen med både BVC-handleplan og eftersamtaler; og ved brug af den 
specifikke plejeplan under bæltefiksering anvendes mestringsskemaet mhp at fremme 
løsning af bæltet. 

 Kvaliteten af observation og vurdering af den bæltefikserede patient er øget vha 
”bæltefikseringsmapper” og udarbejdelse af specifik plejeplan. De samlede systematiske 
observationer over tid giver et godt overblik til brug ved overvejelser om løsning, 
medførende større overblik og dermed hurtigere løsning. 

 Personalet har opnået øget viden, forståelse og kompetence i deeskalerende 
kommunikation både i akutte og forebyggende situationer. 

 Personalet har opnået øget kompetence i ”kvalificeret udøvelse” af tvang, herunder 
planlægning og håndtering af akutte situationer samt øget overskud til at fravige planen 
og fokusere på at anvende mindste middel uanset episodens udfald.  

 

9. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den organisatoriske kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

 Det er blevet synligt, at en stor andel af den registrerede tvang foregår i somatikken, 
og at der er behov for fokus på dette felt også. Fx er der behov for en praksis for, 
hvordan patienter indlagt i somatikken får en eftersamtale, og hvordan der kan 
arbejdes for at minimere liggetiden i bælte hos somatiske patienter. Dette arbejdes der 
nu videre med på både regions- og hospitalsniveau.  

 I afsnit M3 er det blevet synligt, at der er gensidig sammenhæng mellem personalets 
stressnivaeu og patienternes uro/aggression. Der er derfor kommet større fokus på at 
strukturere arbejdsgange i dagligdagen, fx er der lavet en overlappende vagt i 
vagtskiftet og faste opgaver i dag- og aftenvagt er blevet sat i system. 

 

10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde? 

Stor opbakning fra afsnitsledelsen, herunder: 
 To månedlige projektdage fastlagt i vagtplanen for hele teamet. 
 Både afdelingssygeplejersken og hele projektteamet har deltaget på regionale og 

nationale konferencer. 
 Aktiv og engageret bidragende til projektteamets arbejde 
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 Tydelighed omkring sammenhængen mellem projektet og afsnittes kultur og værdier.  
 Overordnet blik for projektets sammenhæng med resten af afsnittets drift samt øvrige 

relevante indsatser, både politisk og organisatorisk.  
 Ny overlæge bidrager med ideer til, hvordan projektets initiativer kan videreføres i 

lægepraksis og forskning/udvikling i afsnittet. Han har desuden været en afgørende 
faktor ifht at implementere projektets initiativer og mål i lægegruppen. Dette er af 
særlig stor betydning, idet tvang er lægeordineret.  

 God forvaltning og prioritering af de økonomiske midler.  
 
Generel stor kollegial opbakning fra personalegruppen – særligt ift. implementeringsprocessen 
og aktiv deltagelse i projektets initiativer. Her tror vi, det er en fordel, at afsnittet har en 
personalegruppe, der er engageret i faglig udvikling og som minimum har uddannelse sv.t. 
bachelorniveau. 
 
God rollefordeling i teamet, dvs. tovholdere der er uden for normering kombineret med 
sygeplejersker i skiftende vagter, der har fungeret som ”implementerings-blæksprutter” ud i 
afsnittet. Dette har sikret større mulighed for gennemførelse af diverse tiltag og gode 
betingelser for inddragelse af hele personalegruppen.  
 
Personalets muligheder for kompetenceudvikling har gået hånd i hånd med projektets 
initiativer.  
 

11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde? 

 Vi har ikke fået den tilstrækkelige hjælp til at trække tvangstal og gruppen har brugt 
uhensigtsmæssigt meget tid på selv at gøre dette. Vi har desuden ikke haft den 
fornødne it-adgang, jf. det der er lagt op til på regionalt seminar, hvorfor det ikke har 
været muligt for os at udnytte tvangsdata optimalt. Det ville have været 
hensigtsmæssigt, hvis tallene blev trukket centralt, da det så også var ens for alle afsnit 
og dermed sammenligneligt. Desuden er vi ikke uddannet i statistik/statistiske metoder. 

 Der er gået meget arbejdstid med at skrive månedsrapporter, forberede oplæg til 
læringsdage mv.  

 

12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger 

 Via deltagelse i regionale og nationalt seminar, hvor vi hyppigt har været inviteret til at 
holde oplæg. 

 Undervisning af personale fra andre afsnit efter henvendelse fra dem. 
 Videreformidling af vores materiale til interesserede samarbejdspartnere i både regioner 

og kommuner fx bosteder. 
 Oplæg om mestringsarbejde for fysioterapeuter i Middelfart, Region Syddanmark. 
 Sparring med fysioterapeuter tilknyttet projektet på P1 og P4, Risskov.  
 Oplæg for tværgående fysioterapeutiske kollegaer. 
 Invitation på ledelsesniveau til deltagelse i walkthrough. 
 Formidling af erfaringer med walkthrough til afdeling M’s AMO gruppe ifbm planlægning 

af tværgående konflikthåndteringsprogram.  
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13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og 

forebyggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis 

 Afsnitsledelsen har besluttet at køre arbejdsformen videre efter projektets formelle 
afslutning, da teamets arbejde har øget kvalitet og udvikling i afsnittet, og da 
nedbringelse af tvang fortsat vil være på den politiske dagsorden. Der vil dermed være 
fortsat fokus på udvikling og implementering af initiativer til nedbringelse af tvang. 
Ligeledes vil det øge muligheden for at fortsætte arbejdet med og kvaliteten af allerede 
implementerede tiltag. Pga. udskiftning i projektteamet vil arbejdet videreføres af både 
nye medlemmer og nuværende bærende kræfter. Dette sikrer fortsat stabilitet og 
kvalitet i arbejdet kombineret med ny inspiration og engagement.  

 
Afsnittet er i løbet af projektperioden lykkedes med at implementere følgende tiltag som 
projektgruppen i fremtiden vil sikre fastholdes (herunder undervisning af nyansatte): 

 Mestringsanalyse og –skema 
 Deeskalerende kommunikation 
 Fysioterapeutiske metoder bl.a. samlende, kropsafgrænsende massage til afhjælpning af 

uro. 
 Kontinuerligt fokus på personalets arousalniveau, da dette har vist sig at have 

sammenhæng med uro på afsnittet.  
 Systematisk observation og vurdering af den bæltefikserede patient 

(”bæltefikseringsmapper” samt specifik plejeplan) 
 Afholdelse af fælles refleksion vedr. tvangsepisode i afsnittet 
 Afholdelse af walkthrough.  

Det er vores vurdering, at sammenkædningen af de enkelte tiltag har haft stor betydning, da 
implementering er mest effektfuld, når det tiltag der forsøges implementeret er indtænkt i en 
større helhed og tiltaget opleves meningsfuldt i et helhedsperspektiv.  
 
På sigt arbejdes der bl.a. videre med: 

 Undersøgelse af sammenhængen mellem søvn, BVC score og tvang  
 Udvikling af initiativer vedr. øget brugerinddragelse, fx dialogmøder, inddragelse af 

patientforeninger, patientcentrerede behandlingskonferencer og pårørendemøder.   
 Tiltag for at sikre afholdelse af og brug af viden fra eftersamtaler 

 

Rapporten er: 

Udarbejdet af projektteam M3, Risskov d. 29.12.14 
Fysioterapeut Anette Nyvang  
Klinisk sygeplejespecialt Lene Gisselmann Jørgensen, lenejoge@rm.dk, 78471488. 
 

Godkendt af: Overlæge Antonio Di Lieto, Afdelingssygeplejerske Birgitte Jensen 
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1. Afsnittets navn  

Om afsnittet  Retspsykiatrisk afsnit R1, 5.sal, Regionspsykiatrien Viborg-Skive i 
Viborg, Region Midtjylland. 
10 patienter, 25 plejepersonaler 
Der er alle ugens 7 dage: 4 basispersonaler i dagvagt, 4 i aften-
vagt og 2 i nattevagt. 
Hovedparten af patientgruppen har udover åbenlyse psykiatriske 
problemstillinger også kendt historik med voldelig, truende og 
udad reagerende adfærd, samt misbrugsproblemer. 
 

Om teamet Ssa Peter Hammer 
Ergoterapeut Lise Dyrberg 
Overlæge Vilmante Kazlauskiené 
Afdl spl Poul Mortensen (Tovholder) 
Poul.mortensen@ps.rm.dk 
78474153/29628387 
 

2. Resume af opnåede resultater 

Gennem fysisk - og ergoterapeutisk aktivitet er det totale antal af tvangsfikseringer blevet 
reduceret med mindst 33 % i projektperioden. Reduktionen har omfattet en periode på 6 
mdr. og 22 dage helt uden tvangsfikseringer. 
 
Projektets mere snævre mål er også lykkedes, idet de kortvarige fikseringer hos dobbeltdi-
agnosepatienter er reduceret i endnu større omfang og tilmed med en fikseringsfri pause på 
15 måneder. 
 
Herudover har vi en subjektiv oplevelse af, at kvaliteten af den anvendte tvang samtidig er 
udviklet i en mere patient-imødekommende retning. Dette kan ikke læses ud af tvangstalle-
ne. 
 

3. Afsnittets/teamets mål 

Målet har været at nedbringe antallet af kortvarige tvangsfikseringer ( under 24 timer) med 
20 % hos dobbeltdiagnosepatienter (psykiatriske patienter med samtidig misbrugsproblema-
tik), UDEN det måtte medføre flere absenteringer eller flere arbejdsskader. 
 
Omkring 80-90 % af patienterne har til stadighed aktuelle eller potentielle misbrugsproble-
mer. Talmaterialet er IKKE renset for de sidste ikke-misbrugende patienter. 
 
Projektmålet har bevidst været indsnævret til at omhandle dobbeltdiagnosepatienterne, da 
der kun var begrænsede projektmidler til rådighed. I praksis har en stor del af indsatsen 
imidlertid kommet alle patienter til gode. 
 
(Næste mål om at halvere antallet af tvangsfikseringer til 2020 vil således også omhandle 
alle patienter). 
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4. Grafer og tabeller over resultater 

Antal bæltefikseringer
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Det bemærkes, at der har været en pause i det totale antal fikseringer fra 4/11-13 til 26/5-
14 = 6 måneder og 22 dage, hvilket er rekord for afsnittet  
 
Det samlede antal tvangsfikseringer gennem de 3 år har været 18 i 2012, 9 i 2013 og 12 i 
2014. 
 
De 6 tvangsfikseringer i september 2014 er reelt kun 4 fikseringer, men pga. formalia opfø-
res 2 fikseringer hver som 2 selvstændige fikseringer, nemlig: 

 1 fiksering startede som frivillig men endte med at blive med tvang, og tæller som 2, 
selvom det er et sammenhængende forløb. 

 1 fiksering blev afbrudt af 75 minutters retsmøde hvor patienten blev afhentet af poli-
tiet og straks blev fikseret igen efter retsmødet. Jvf psykiatriloven kan en løsning fra 
bælte kun være på 60 minutter, hvorfor den også tæller som 2 fikseringer. 

 
Hvis ovenstående opgørelse udelukkende skal medtage unikke cpr-numre, dvs hver patient 
tælles kun med én gang, kommer grafen til at se således ud, idet de samlede antal fikserin-
ger bliver 15 i 2012, 9 i 2013 og 9 i 2014 : 



RETSPSYKIATRISK AFSNIT R1, 
REGIONSPSYKIATRI VIBORG-SKIVE 5. SAL 
Afsluttende rapport om nedbringelse  
af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014   

Antal unikke patienter berørt af bæltefikseringer
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Projektets indsnævrede mål har omhandlet reduktion af fikseringer, der varer mindre end 24 
timer. Grafen herunder viser differentieringen mellem fikseringen på hhv. over og under 24 
timer. Den blå graf viser fikseringerne under 24 timer. 
 

Udvikling i antal bæltefikseringer, over og under 24 timers varighed
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Udvikling i antal bæltefikseringer, under 24 timers varighed
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I faktiske tal har antallet af de korte fikseringer været 10 i 2012, 3 i 2013 og 6 i 2014 
Det bemærkes her, at der har været en total pause med korte fikseringer under 24 timer, 
fra april 2013 til juli-2014, dvs 15 måneder 
Vi har løbende monitoreret nedenstående parametre, da det har været en del af præmisser-
ne for projektet, at antallet af absenteringer og arbejdsskader ikke måtte øges i projektperi-
oden. 
 
Opgørelse over alternative succes-
kriterier 5.sal 

Dobbeltdiagnosepatienter= 
Projektets målgruppe 

Øvrige patienter 
 

Dato for sidste arbejdsskade er-
hvervet på 5.sal pga. patientvold / 
trusler 

4/9-14 25/9-14 

Dato for sidste absentering  
(rømning, undvigelse, udeblivelse) 

11/4-14 22/12-14 

Dato for sidste tvangsfiksering på 
5.sal 

20/9-14  25/9-14  

Dato for sidste anden magtanven-
delse jf. psykiatriloven 

27/11-14 Kontinuerligt hver  
4.uge gennem  
hele året ift. medicin 
 

Dato for sidste positive narko/ 
medicin/alkoholtest eller tilsvaren-
de klinisk fund af uautoriseret, 
påvirket patient 

20/9-14 16/4-14 

Antallet af absenteringer og arbejdsskader har ligget nogenlunde stabilt, på lavt leje, både 
før og under projektperioden.  
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Typisk 3-5 absenteringer årligt, heraf flest undvigelser. 
Antallet af anmeldte arbejdskader pga vold og trusler, anmeldt i EASY systemet, har typisk 
været 3-5 om året. 
 
Herudover kommer utallige oplevelser med trusler, der ikke anmeldes, men blot registreres i 
VTC-systemet ( Vold-Trusler-Chikane)  
 

5. Afsnittets/teamets resultater 

Først og fremmest er talmaterialet så lille, at der kun skal nogle få patienter til at ændre 
resultaterne. 
 
Vi anvender typisk tvang i starten af patientens indlæggelse, og da patienterne kan være 
indlagt i gennem mange år, har patientflowet stor betydning for sandsynligheden for, hvor-
når vi vil blive nødsaget til at anvende tvang. Har vi lavt flow, dvs mange patienter indlagt 
gennem lang tid, vil vi sandsynligvis komme i færre konflikter, end hvis der er mange pati-
enter indlagt i kortere tid. 
 
Udover vores målrettede indsats for at nedbringe brugen af  tvang, kan det i projektperioden 
også have spillet ind, at vi i 2013 havde mindre flow end i 2012 og 2014. Øgningen i brugen 
af tvang i efteråret 2014, efter lang tids pause, kan således forklares med 3-4 nye, ekstra 
udfordrende patienter. 
 
Når det er sagt oplever vi selv, at vi har haft mere fokus på konfliktnedtrapning og at ned-
bringelsen af tvangsfikseringer er udtryk for en reelt ændret praksis. 
 
Antallet af tvangsfikseringer er totalt faldet med 6 episoder årligt, fra 18 i 2012 til 12 i 2014, 
hvilket betyder et fald på 33 %. 
 
Da 4 opførte fikseringsepisoder i 2014 som anført reelt kun omhandler 2 episoder, kunne 
man endog argumentere for at tvangen er reduceret med 8 episoder fra 18 i 2012 til 10 i 
2014, dvs. en reduktion på 44 %. 
 
Faldet i antal tvangsfikseringer af unikke patienter er faldet med 6 personer fra 15 i 2012 til 
9 i 2014, dvs. et fald på 40 %. 
 
Antallet af korte fikseringer under 24 timer er faldet med 4 episoder fra 10 i 2012 til 6 i 
2014, dvs. et fald med 40 %. Dette er projektets egentlige fokus. 
 
Uanset opgørelsesmetode er målsætningen om 20 % nedsættelse altså godt og vel 
opfyldt  
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6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

Vi har i mange år haft fokus på at skabe et roligt og forudsigeligt miljø med lavest mulig 
grad af vold og tvang. Vi har således bygget videre på et fundament med mange medvir-
kende faktorer, herunder altid synlig personale i fællesarealerne, sufficient træning i kon-
flikthåndtering og sikring af narkofrit miljø. Der er ikke én universalløsning på at nedbringe 
tvang, men vi har i projektperioden udvidet vores palet af handlemuligheder og videreudvik-
let vores kultur med flg: 
 

1. Meningsfuld beskæftigelse i form af ergoterapeutiske aktiviteter, både individuelt og i 
grupper. 

2. Fysisk aktivitet, både inde i afsnittet og udenfor, inkl mulighed for BONUS- aktivite-
ter. Fysiske aktivitet er i høj grad implementeret udover projektet, nemlig via daglige 
vandreture udenfor sygehuset og aktivitetsansvarlig personale i hver vagt. 

3. Systematisk analyse af Tvangsepisoder (RTE), for alle tvangsepisoder fra 1/1-2014. 
4. NADA akupunktur, 16 personaler er uddannet i 2014 og yderligere 16 kommer til i 

2015. 
5. Ballstick Massage. 
6. Neuropædagogisk tankegang (”Mennesker der kan opføre sig ordentligt, gør det”). 
7. Kognitiv inspireret misbrugsbehandling. 
8. Fokus på deeskalering (herunder kollegial dialog, argumentationsniveauer, relations-

cirkel, regler). 
9. Øget opmærksomhed på ubevidste mekanismer, der kan medføre at personalet 

kommer til at optræde emotionelt og uhensigtmæssigt. 
10. Forbedring af kollegial dialog, med mere respekt 

 

7. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

Der har hele tiden været lovkrav om eftersamtaler, hvor man bl.a. taler med patienter om, 
hvad man kunne gøre anderledes en evt. anden gang. 
  
Således vurderer en patient i eftersamtalen, at når han først har fået adgang til spiritussen 
og har drukket det, skal personalet skynde sig at tilbyde ham frivillig fiksering, inden han 
mister kontrollen over sig selv. Desværre får patienten faktisk senere tiltvunget sig adgang 
til spiritus, men han når ikke at gøre skade på sig selv eller andre, da han hurtigt bliver til-
budt frivillig fiksering, hvilket han tager imod. 
 
En anden patient får i eftersamtalen en lille fornemmelse af, at hans misbrug måske medvir-
ker til at få ham i konflikt med omgivelser. Han er efterfølgende mere motiveret for mis-
brugsbehandlingen og den fysiske træning. 
 
En tredje patient fortæller i eftersamtalen, at han oplever angreb på personalet som eneste 
udvej, når personalet bliver konfronterende. Kombineret med ændret medicinering og neu-
ropsykologisk udredning grænsesættes patienten herefter anderledes, hvilket ikke udløser så 
mange konflikter.  
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Herudover er patienten blevet mere ansvarliggjort i forhold til egne forebyggende mestrings-
strategier og bevarelse af selvkontrol. 
 
Vi tager i højere grad hensyn til patienternes ønsker end tidligere. 
Vi er blevet mere bevidste om at sortere private argumenter fra, når der skal træffes profes-
sionelle afgørelser 
 

8. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den faglige kvalitet i forhold til fore-
byggelse og anvendelse af tvang 

Det faglige refleksionsgrundlag er blevet større og vi har fået fokus på en lidt større palet af 
handlemuligheder for at forebygge de tilspidsede situationer. NÅR først konflikten er brudt 
ud, kan vi ofte blive nødsaget til at samme tvangsanvendelse som tidligere. 
 
Kulturen har generelt bevæget sig fra en konsekvenspædagogisk tilgang til mere individuel 
orienteret behandling. ( i stil med påviste ændringer i Bergen ) 
 
Det skal dog bemærkes, at konsekvenspædagogisk tilgang fortsat kan være relevant og 
hensigtsmæssig, specielt til dyssociale patienter med en udredt høj PCL-R20 score. 
 

9. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den organisatoriske kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

 Systematiske og obligatoriske RTE, hvor en del af personalet involveres mhp læring 
 Kvalificering af allerede eksisterende systematiske risikoanalyser (BVC og START) 
 Dokumenterede mestringsstrategier for hver patient, nedskrevet i fredstid 
 

10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde? 

2 personaler har været frikøbt, hver en dag ugentligt. 
Den grundlæggende psykiatriske behandling og pleje har fungeret som forudsætning for den 
øvrige indsats. 
Tilstræbt narkofrit miljø via restriktive tiltag. 
 

11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde? 

Vores projekt har været så lille, at det kun har kunnet finansiere 2 personaler med hver en 
ugentlig dag. Da de for at få størst udbytte for pengene, har haft aktiviteter på forskellige 
dage, har det været vanskeligt at sparre og inspirere hinanden undervejs. 
 

12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger 

Kort orientering til internt personalemøde. 
Vedvarende orientering om status til ledelsesmøder. 
Deltagelse i regionale og nationale læringsseminarer med oplæg i diverse workshops mm 
Medvirken i TV udsendelser i hhv Regional TV-MV (magasinserien: Søndersøparken 1, 
http://www.tvmidtvest.dk/node/24357  og DR 2 (Velfærdsbussen) 
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13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fo-

rebyggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis 

Aktivitetstilbuddene er vigtige at fastholde og evt. udbygge med skoletilbud mm. Vi kan gøre 
noget indenfor eksisterende rammer, men hvis det virkelig skal batte noget, skal vi have 
ekstra aktivitetstilbud, der ikke er en del af grundnormeringen. 
 

Rapporten er: 

Udarbejdet af afdl spl Poul Mortensen 28/11-14 (se kontaktoplysninger først i dokumentet) 
 

Godkendt af overspl. Yrsa Bro Pedersen 
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