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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. Selvevalueringen består af en samlet regional beskrivelse af de opnåede resultater og hvilke initiativer, 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 virkningsfulde i forhold til at arbejde med forebyggelse og nedbringelse af anvendelsen af tvang. Ligeledes 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 kataloget. 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 psykiatrien. 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 gennembrudsprojekter om brug af tvang i psykiatrien, der blev gennemført fra 2004-2007 og suppleret 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 organisatorisk, fagligt og et patientoplevet perspektiv
 udvikle tilbud om aktiviteter som redskaber til at nedbringe brug af tvang. Aktiviteter defineres 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
organisering af
indsatsen

Deltagende afsnit:
BUC Bispebjerg, afsnit B104, lukket afsnit i børne- og
ungdomspsykiatrien.
BUC, Glostrup, afsnit 62 og 63, intensivt ungdomspsykiatrisk
afsnit 62.
PC Ballerup, afsnit 1 (M1), alment intensivt lukket
voksenpsykiatrisk afsnit.
PC Hvidovre, afsnit 809 og 811, alment lukkede
voksenpsykiatriske afsnit.
PC København, afsnit 52.0, alment intensivt lukket
voksenpsykiatrisk afsnit.
PC Nordsjælland, afsnit 2121, alment intensivt lukket
voksenpsykiatrisk afsnit.
Projektet er igangsat af Direktionen og centerchefkredsen.
Direktionen har ansvaret for den tværgående styring og
koordinering. Centerchefen har ansvaret for styring og
koordinering på det enkelte center.
Den regionale implementeringsgruppe blev nedsat under Komité
om Tvang, som er tværfagligt sammensat af klinisk
sundhedspersonale i RHP og forankret under RHP’s Kvalitetsråd.
Komitéen arbejder for at nedbringe anvendelsen af tvang i
psykiatrien.
Implementeringsgruppen blev sammensat af:
en tovholder
3 repræsentanter fra Komité om tvang med viden fra de
tidligere gennemførte gennembrudsprojekter
en repræsentant fra Psykiatriforeningernes fællesråd
Derudover deltager de 6 projektteamledere

Om implementeringsgruppen

2.

Mette Wallbohm Olsen, Udviklingssygeplejerske, 38647312,
mette.wallbohm.olsen@regionh.dk (tovholder – PC København).
Charlotte Else Mester-Christensen, Afdelingssygeplejerske,
38640678 (BUC Glostrup).
Anja Juul Andersen, Afdelingssygeplejerske, 38645061 (PC
Ballerup).
Anja Mathiesen, Sygeplejerske, 38643217, (PC Nordsjælland).
Helle Nørgaard Rasmussen, Overterapeut, 38645674 (PC
Hvidovre).
Jeanet Kragerup, Specialkonsulent, 38640095 (Kvalitets- og
udviklingsafdelingen, medlem komité om tvang).
Krista Einfeldt Güttler, Klinisk sygeplejespecialist, 38643217 (PC
Nordsjælland).
Kristina Schwartz Heuser, Udviklingschef, 38647303 (PC
København, medlem komité om tvang).
Line Clausen, Souschef, 38640564 (BUC Glostrup)
Signe Welcher Nielsen, Afdelingssygeplejerske, 38641975 (PC
Ballerup).
Stig Nordstrøm, Socialpædagog, 38641060 (BUC Bispebjerg)
Per Lønn Christensen (Psykiatriforeningernes fællesråd).
Jesper Bak, Oversygeplejerske, 38642483 (PC Sct. hans.
medlem komité om tvang).

Regionens mål

Projektets formål er at reducere den anvendte tvang med 20 pct. i projektperioden, herunder
tvangsfikseringer, igennem iværksættelse af strukturerede og behandlingsrelevante
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aktiviteter samt systematisk brug af kriseplaner. Aktivitets- og kriseplanerne skal understøtte
patientens egen recoveryproces via systematisk patientinddragelse.
Som led i Regionens kvalitetsudvikling i forhold til tvangsanvendelse i psykiatrien, vil
udviklingen i anvendelsen af tvang månedligt blive monitoreret med henblik på at måle
effekten af de nye tiltag, ligesom udviklingen i tilfælde af vold mod personalet vil blive
monitoreret.
De enkelte projektteams skal arbejde med:
1.
2.

Målrettede aktiviteter for patienterne.
Kriseplaner.

Ad 1 Aktiviteter
Med afsæt i erfaringer fra tidligere bølger af gennembrudsprojektet, vil de enkelte
projektteams etablere forskelligartede aktiviteter på afsnittene med henblik på at sikre, at
patienterne beskæftiger sig med meningsfulde aktiviteter, der kan være medvirkende til, at
stimulere patienten til en aktiv livsførelse både under indlæggelsen og efter udskrivelsen.
I samarbejde med den enkelte patient vil der blive udarbejdet individuelle aktivitetsplaner,
der ud fra patientens konkrete behov vil blive sammensat af fysiske og sociale aktiviteter fx
med inddragelse af patientens livshistorie, personlige interesser og ressourcer.
Aktivitetsplanen skal være et dynamisk redskab, der i samarbejde med patienten og ved
behov kan blive revurderet.
Erfaringer fra tidligere bølger af gennembrudsprojektet viser, at patienterne oplever en mere
struktureret og overskuelig hverdag, hvor de tager medansvar og herigennem får øget deres
fysiske og psykiske velvære, der kan være medvirkende årsag til at nedbringe anvendelsen af
tvang betydeligt.
Ad 2 Kriseplaner
I tråd med internationale undersøgelser er der i gennembrudsprojektets tidligere forløb
opnået gode erfaringer med at invitere patienter og pårørende til en dialog, hvor det bliver
drøftet hvorledes personalet på bedste vis kan hjælpe patienten i svære situationer. Bl.a. på
baggrund af disse erfaringer ønsker RHP at sætte fokus på kriseplaner. Kriseplanerne skal,
ligesom aktivitetsplanerne, udarbejdes i samarbejde med patienterne og de pårørende med
henblik på at personalet kan få indsigt i, hvorledes de kan hjælpe patienten i optrappende
situationer, der potentielt kan føre til tvangsanvendelse. Det er hensigten, at kriseplanerne
skal fungere i samspil med aktivitetsplanerne og ligeledes inddrage aktiviteter i forsøget på at
afværge situationer, der er svære for patienten. Kriseplanerne kan ligeledes anvendes af
patienterne som et redskab til at huske, hvad der kan hjælpe dem i svære situationer, hvilket
der også tidligere i gennembrudsprojektet har været positive tilkendegivelser overfor fra
patienternes side.
Fælles udarbejdede kriseplaner, i international litteratur kaldet Joint Crisis Plans, er en af de
aktuelt bedst dokumenterede metoder til at nedbringe tvang, som samtidig befinder sig inden
for et recovery-orienteret paradigme.
Konkret udarbejdes en kriseplan af patienten i samarbejde med patientens behandlende
personale og eventuelt en facilitator.
En kriseplan kan, udover aktiviteter, fx bestå af: Information om nuværende
behandling/behandlingsplan, herunder psykiatrisk diagnose, fysiske sygdomme og medicinsk
behandling, information om tilbagefaldsmønster med angivelse af tidlige advarselssignaler for
tilbagefald og for forhold, der kan udløse et tilbagefald, samt information om, hvad der plejer
at hjælpe og hvad der normalt ikke hjælper ved risiko for tilbagefald. Dertil kommer
information om patientens behandlingspræferencer, både ved risiko for tilbagefald og ved et
egentligt tilbagefald.
En kriseplan indebærer således, at der sammen med patienten bliver lagt en konkret
handlingsplan til situationer, der udgør en potentiel risiko for tvang.
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Der er i litteraturen dokumentation dels for effekt på tvang og dels for effekt på
patientinvolvering og patientindflydelse af fælles udarbejdede kriseplaner.
Projektets implementering af aktivitets- og kriseplaner skal forløbe som en udviklingsproces,
hvor forskellige tiltag vil blive afprøvet i de deltagende centre. Det vil således være en del af
projektteamets opgaver, at undersøge og få inspiration til forskelligartede aktivitetstilbud
samt, i fornødent omfang, at give personalet kurser i implementering af aktivitets- og
kriseplaner.
Målene har været fastholdt gennem hele projektperioden og alle de deltagende afsnit har
arbejdet mod at udvikle, implementere og udføre aktiviteter i forhold til de valgte mål.
Resultater i forhold til at nedbringe anvendelsen af tvang

3.

De viste grafer er samlede tal for de deltagende afsnit i Region hovedstadens psykiatri. I
forbindelse med projektet vurderes det at syv på hinanden følgende målepunkter under/over
medianen kan beskrives som en effekt der kan tilskrives interventionerne i afsnittene.
Beroligende medicin, Fastholden, Bæltefikseringer, Remme;
Voksenpsyk.-RHP 2012-2014
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Grafen over de deltagende voksenpsykiatriske afsnit, viser uændrede antal: beroligende
medicineringer, fastholdelser, og remme. Antallet af bæltefikserings episoder viser fra midten
af 2013 og frem 15 målepunkter under medianen. Reduktionen fra staten af projektet til
slutningen viser et fald fra år 2012 til 2014 på 32 %. Så hvad angår andelen af
bæltefikseringer er målet nået.
Forskellen i antallet af beroligende medicin viser et fald på 16 %, antal fastholder viser en
stigning på 18 % og antal episoder med brug af remme viser et fald på 50 %. Alt i alt et
rimeligt positivt resultat.
Grafen over de deltagende børn og unge psykiatriske afsnit indeholder kun tal fra årene 2013
og 2014, samt kun tal for bæltefikseringer, fordi det ikke var muligt at finde valide tal der
dækkede hele tvangsområdet.
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Grafen over de deltagende børn- og ungepsykiatriske afsnit viser ingen perioder hvor der
findes syv på hinanden følgende målepunkter under medianen, men dog seks under medianen
i 2014. Faldet i antal bæltefikseringen fra 2013 til 2014 var 33 %.
Det samlede fald for alle de deltagende afsnit, vedrørende antallet af bæltefikseringer fra 2013
til 2014 var på 10 %. Det skyldes at faldet for de voksenpsykiatriske afsnit primært sker i
starten af 2013 og senere for de børn- og ungepsykiatriske afsnit.
Den overordnede konklusion kunne være, at antallet af bæltefikserings episoder i
projektperioden ser ud til at nå målet, med en reduktion på 20 % uden, at det samlede antal
tvangsforanstaltninger stiger.
4.

Forbedringer af den patientoplevede kvalitet

Implementeringsgruppen:
Implementeringsgruppen har gennem undervisning og diskussioner hjulpet de
deltagende teams med at sætte fokus på vigtigheden af patient og pårørende
inddragelse i arbejdet med at reducere anvendelsen af tvang.
I Komité om tvang deltager to fra Psykiatriforeningernes fællesråd, en der
repræsenterer de pårørende og en der repræsenterer patienterne. Ligeledes har der
ved møder i implementeringsgruppen været deltagelse af den ene af disse. Her har de
haft mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i forhold til aktuelle emner der
debatteres og besluttes.
Psykiatrien:
Psykiatrien har de sidste par år haft et øget fokus på ”recovery”, hvor alt personale er
blevet undervist i denne tilgang til plejen og behandlingen.
I flere afsnit er der som et forsøg ansat medarbejdere med brugererfaringer.
Psykiatrien har valgt et mål om at øget patientinddragelse, dette vurderes dels ved at
se hvor mange patienter der tilbydes at deltage i behandlingsplanmøder ved månedlige
kvalitetsaudits og dels ved løbene at spørge patienterne (er flere steder først ved at
blive implementeret i skrivende stund).

Den regionale implementeringsgruppes selvevaluering
om nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
Region Hovedstadens Psykiatri
En del afsnit afholder ”patient møder” hvor patienterne har indflydelse på hvad der
aktuelt sker i dagligdagen i afsnittet.
Der bliver, som i hele Danmark, gennemført patienttilfredshedsundersøgelser hvor
afsnittene efterfølgende analyserer resultaterne og hvis der er negative forhold
forsøger de at ændre på deres pleje- og behandling for at imødegå disse.
Afholdelse af feed-back møder der anvendes til at sikre en aktiv inddragelse af
patienter og pårørende i en fortsat udvikling af miljø-/behandlingstilbuddet.
Vurdering af effekten af disse initiativer er vanskelig men der er et klart fokus, blandt alle
interessenter, på at inddrage patienter og pårørende mere i plejen- og behandlingen.
5.

Forbedringer af den faglige kvalitet

Implementeringsgruppen har debatteret de redskaber/værktøjer/metoder de enkelte afsnit
har afprøvet i forhold til den forskningsbaserede evidens på området.
Det er lykkedes for implementeringsgruppen at sikre at der ved udvikling og afprøvning af
div. initiativer har været fokus på den faglige kvalitet. Mange af de deltagende afsnit har
gennemført div. kompetenceudviklingstiltag med fokus på en reduktion af tvang.
6.

Forbedringer af den organisatoriske kvalitet

Implementeringsgruppen har jævnligt debatteret vigtigheden af kontinuerlige analyser af
afsnittenes tvangsdata (data drevet udvikling), på samme måde som analysen af aggregerede
efter-samtaler har været debatteret. De fleste af de deltagende afsnit analyserer nu jævnligt
deres tvangsdata med henblik på læring. Nogle få afsnit har aggregeret deres eftersamtaler,
men det er endnu ikke helt systematiseret. De fleste afsnit anvender ”tavlemøderne” (Lean)
til at holde overblik, analysere og forbedre de organisatoriske processer involveret i
reduktionen af deres tvangsanvendelse. Lean er implementeret på en del afsnit i Regionen og
forventes fuldt implementeret i 2015. Ideen med at implementere Lean i Regionen er at skabe
en systematisk forbedringskultur (PDSA cirkler) for at nå det vi gerne vil for og med
patienterne samt, at udvikle de bedst mulige arbejdsgange, med større tilfredshed hos
medarbejder, patienter og pårørende til følge.
7.

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

Det har været en længere proces at få data systematiseret og finde en model der virkede så
afsnittene selv kunne hente opdaterede data via SEI, men dette fungere nu. Tvangsdata er nu
tilgængelige i Psykiatriens Ledelses og Informations System (PLIS), Hvor aktuelle tvangsdata
findes tilgængelig i alle organisationens niveauer (afsnit, afdeling, center, hospital). Data
indeholder: Antal bæltefikseringsepisoder, Antal patienter bæltefikseret, Antal
bæltefikseringer per patient, Bæltefikseringstimer per bæltefiksering, Episoder per 1000
senge og Dage mellem episoder.
8.

Implementeringsgruppens erfaringer som vejledere for de deltagende team i
regionen

Implementeringsgruppens vejledningsfunktion har været lidt vanskeligt at vurdere fordi alle
de deltagene afsnit var repræsenteret i implementeringsgruppen. Men det at alle har deltaget
i implementeringsgruppens arbejde har uden tvivl øget informationsniveauet og
vidensdelingen.
9.

Implementeringsgruppens indsats for at sprede god praksis til andre afsnit og
afdelinger/centre i regionen

Spredningen af god praksis er foregået på flere måder.
De fleste Centre har nedsat ”styregrupper” for nedbringelse af tvang, disse har
Centrenes medlem af implementeringsgruppen deltaget i.
Implementeringsgruppen har afholdt et sprednings-workshop med deltagelse af alle
”lukkede” afsnit i Regionen, hvor eksempler på tvangsreducerende initiativer blev
introduceret.
Flere af deltagerne i implementeringsgruppen deltog også i komité om tvang.
Flere af deltagerne i implementeringsgruppen deltog også i en nedsat task-force der
skulle beskrive/beslutte psykiatriens handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer.
Implementeringsgruppen har deltaget i udarbejdelsen af tre redegørelser i forbindelse
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med psykiatriens handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer (Forløb der ikke førte
til tvangsfiksering (Bilag 1), Gennemgang af alle tvangsfikseringer (Bilag 2) og
Samarbejdsaftaler (Bilag 3)).
10. Det videre arbejde

Det videre arbejde er konkret beskrevet i ”Handleplanen for nedbringelse af bæltefikseringer i
Region Hovedstadens Psykiatri” (Bilag 4), denne beskriver fire hovedindsatsområder:
Målstyring og datadrevet ledelse
Behandling
Samarbejde og kompetencer
Aktiviteter
Samt et afsnit om implementering og udmøntning.
Handleplanen for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri, har
ligeledes ligget til grund for Partnerskabsaftalens mål om halvering af tvang frem til 2020.
Partnerskabsaftalen beskriver hvert enkelt regions plan for, at reducere anvendelsen af tvang
baseret på de overordnede principper og konkretiseret med milepæle og tiltag for hvert af de
enkelte fokusområder. Partnerskabsaftalen er indgået mellem Regionerne og Ministeriet for
sundhed og forebyggelse (Bilag 5).
Udviklingen i tvangstallene følges ugentlig på ledelsesmøder mellem direktionen og
centercheferne. Formål med målstyringsmøderne i cc-kredsen er at, understøtte, at centrene
bevæger sig i den ønskede retning gennem synlighed og løbende drøftelse af fælles mål som
formuleret i virksomhedsplanen 2014. Forbedre styringen ved at gøre den vidensbaseret og
synlig for alle, samt ved at sikre at korrigerende handlinger/forbedringer iværksættes i tide,
så vi når vores fælles mål. Forbedre læring og resultater på tværs af centrene gennem
videndeling om udfordringer og forbedringsinitiativers effekt/kvalitet og muliggøre
iværksættelse af tværgående forbedringer. Optimalt vil målstyringsarbejdet i en organisation
finde sted hver uge på samtlige niveauer i organisationen, således at eksempelvis de samme
mål, der mandag drøftes i afsnittet, tirsdag drøftes i centrets ledelsesgruppe, onsdag drøftes i
centerchefkredsen og torsdag drøftes i direktionen. En sådan struktur giver mulighed for at
tilvejebringe kvalificerede forklaringer på status og forbedringsforslag på de lavere niveauer
forud for drøftelserne på de højere niveauer, hvor akkumulerede målstyringsdata er i fokus.
To afsnit deltager i projektet om bæltefri afsnit.
Et afsnit deltager i projektet sikker psykiatri, hvor det næste fokusområde har overskriften
”Reduktion af fysisk tvang i psykiatrien”
Implementeringsgruppen fortsætter formodentlig ikke i den nuværende form.
Rapporten er:
Udarbejdet af:
Mette Wallbohm Olsen, Udviklingssygeplejerske, 38647312,
mette.wallbohm.olsen@regionh.dk, 30.01.2015
Godkendt af:
Anne Gotlieb Hertz, Vicedirektør, Direktionen.
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F OLØB DER IKKE FØRTE
TIL TVANGSFIKSRING –
R EDEGØRELSE OG
IDÉKATALOG
Implementeringsgruppen for
”Gennembrudsprojektet” – Region Hovedstadens
Psykiatri

Forløb der ikke førte til tvangsfiksering (nærvedhændelser eller det gode eksempel) er vigtige at
samle, analysere og lære af.

Ansvarlig for redegørelsen: Jesper Bak, PC Sct.
Hans
13.06.2014
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2.

FORORD

I forbindelse med at fire centre i Region Hovedstadens Psykiatri deltager i Det nationale
gennembrudsprojekt for nedbringelse af tvang, er det besluttet, at udvalgte gavnlige
tiltag som de fire centre udvikler, skal spredes til de alle øvrige centre som anvender
tvangsfiksering. Til brug herfor er der udarbejdet beskrivelser af forskellige modeller
(gavnlige tiltag), evidensen herfor samt evalueringen af dem. Der er tale om følgende tre
beskrivelser, som indeholder modellerne:
Gennemgang af alle tvangsfiksering
Forløb der ikke førte til tvangsfiksering
Samarbejdsaftaler
Af disse beskrivelser fremgår det også, hvilke mål der skal opfyldes, samt hvordan der
skal monitoreres på dem.
Det enkelte center vælger selv, hvilke modeller indenfor de tre beskrivelser, som skal
anvendes.

3.

BAGGRUND

For at nedbringe antallet af tvangsfikseringer peger den internationale forskning på at
der skal tages mangeartede initiativer (1;2). Erfaringer fra andre brancher viser, at
systematisk opsamling af viden om ’nærved-ulykker’, dvs. analyse af hvorfor/hvilke
forhold der gjorde, at der ikke skete en ulykke, medfører et større fald i antallet af
ulykker, end analyserne af de egentlige ulykker. Dette bør afprøves som redskab i RHP,
hvor det undersøges, om der kan dokumenteres en positiv effekt af at analysere de
situationer, der kunne have ført til en tvangsfiksering. En sådan analyse vil dermed
omfatte en positiv, anerkendende drøftelse af, hvordan situationen blev håndteret, og
hvad der fungerede godt. Dette kan pege på adfærd, handlinger og
kommunikationsformer, som ønskes gentaget fremover. Der findes ikke meget evidens
der støtter initiativet, men systematisk opsamling af viden om nær-ved hændelser
kunne vise sig at være et mere værdifuldt forebyggende værktøj end analysen af
hændelser der er sket.

4.

FORMÅL

Formålet med at gennemgå forløb der ikke førte til tvangsfiksering er at lære af
situationerne og på den måde nedsætte antallet af tvangsfikseringer.

5.

METODE OVERVEJELSER

Det er valgt ikke at pege på en enkelt metode fordi der fortsat er brug for metodisk
udvikling. I stedet er forskellige metoder gennemgået.
Grundlæggende vil man kunne udarbejde modeller der ligner ”Gennemgang af alle
tvangsfikseringer”, her bare af situationer der ikke ført til en tvangsfiksering. Det
vanskelige vil være hvordan man systematisk ”indfanger” disse situationer i afsnittet.
En måde at ”indfange” situationerne på kan være at sammenligne SOAS-R
registreringerne (på de afsnit der anvender SOAS-R) med
tvangsfikseringsregistreringerne og der hvor der findes SOAS-R registreringer uden en
efterfølgende tvangsfiksering kunne der være tale om en nær-ved hændelse. På de afsnit
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der ikke anvender SOAS-R, kan man sammenholde BVC scoringerne med
tvangsfikseringsregistreringerne med henblik på at vurdere, om der er tale om en nærved hændelse. Men der vil også være andre måder at ”indfange” og arbejde med
situationerne på.
Ved udvikling og implementering af den valgte metode kan de enkelte centre anvende
PDSA-cirklen på samme måde som beskrevet i ”Gennembrudsprojektet”:
http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/CFK/Projekter/Gennembrud/PDSAmetodebeskrivelse.pdf
I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af
konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er
en let tilgængelig og overskuelig måde at afprøve forandringstiltag, reflektere over
udfaldet og enten justere eller afprøve videre på en større bruger/borgergruppe. Hver
test-cyklus bidrager med ny viden og nye informationer
om, hvordan forandringstiltaget virker i den konkrete lokale kontekst.

6.

INDIKATORER FOR MÅLOPFYLDELSE
6.1. Evalueringen skal som minimum indeholde: en beskrivelse af situationen, en
analyse af situationen og læringspotentialet med fokus på forebyggelse af
tvangsfikseringer.

Alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri, der anvender tvangsfiksering, skal udvikle
en model der indeholder indikatoren 6.1, samt have modellen implementeret i løbet af 4.
kvartal 2014.
Der skal gennemføres en beskrivende evaluering af den valgte model i 4. kvartal 2015.

7.

KVALITETSSTANDARDER

DDKM akkrediteringsstandard 2.7.3 – Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

8.

EKSEMPLER PÅ MODELLER AF FORLØB DER IKKE
FØRTE TIL TVANGSFIKSERING

8.1.

Nær ved tvang – BUC Glostrup – Bilag 1

Materialet er udviklet af afsnit B205 på BUC afd. Glostrup. Modellen er udviklet i
forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt”. Personalet udfylder skemaet når de
mener at de har undgået en tvangssituation. Nær-ved hændelsen beskrives i skemaet
indeholdende: a) Hvad gik forud for situationen? b) Hvorfor lykkedes det at undgå
tvang? c) Hvad fungerede særligt godt? Skemaerne samles af to personaler og
fremlægges/analyseres ugentligt ved tavlemøder (Lean).

8.1.1.

Vurdering

Effektvurderingen er vanskelig og må baseres på personalets oplevelse af læring.
Personalet beskriver at arbejdet med nær-ved hændelser har en positiv vinkel (hvad gik
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godt?), at de anvender de gode erfaringer i andre situationer, og at de anvender de gode
erfaringer i sygeplejeplanerne.
Det vanskelige ved modellen er at få indsamlet situationsbeskrivelserne, men hvis dette
er muligt skaber skemaet gode informationer for den senere analyse, der kan foregå ved
tavlemøder (Lean), personalemøder, daglig opsamling, etc.

8.2.

Læringsspil – PC Sct. Hans – Bilag 2

Materialet er udviklet på PC Sct. Hans, i forbindelse med et arbejdsmiljø projekt med
titlen ”Individuel og kollektiv mestring af aggressiv patientadfærd på Sct. Hans”. Der er
tale om et læringsspil hvor personalet (2-6 deltagere) i en gruppe analyserer udvalgte
situationer der blev mestret på en god måde. Resultatet af analysen er en ”ugens
læringssætning” der placeres synligt i afsnittet til inspiration for alle. De beskrevne
situationer er udvalgt efter en kulturanalyse, gennemført på fem afsnit. Kulturanalysen
fokuserede på at indsamle data om hvordan aggressiv adfærd (trusler og vold) opleves,
håndteres og italesættes på de medvirkende afsnit for at identificere adfærd og
kompetencer der fremmer inklusion og læring og som med fordel kan ændres eller
styrkes.

8.2.1.

Vurdering

Effektevalueringen er ikke foretaget endnu, fordi projektet først bliver evalueret ultimo
2014.
Svagheden ved modellen er, at der udmærket kan være andre mestringskompetencer
der er vigtige. Ligesom det at få lagt tid ind i dagligdagen til at spille (20-25 minutter
per gang) kan være en udfordring for afsnittene. Det er ikke umuligt, at spillet kan
gennemføres hvor patienter også deltager (dette skal først afprøves og spillet tilpasses).
Projektgruppens forhåbning er at spillet er en lettere/sjovere måde at analysere
potentielt svære situationer på.

9.

AFSLUTNING

I Region Hovedstadens Psykiatri vil følgende VIP dokumenter blandt andet berøre
området:
Psykiatriloven – fysisk magt/fastholdelse
Psykiatriloven – tvangsfiksering
Observationsniveauer
Observationsskema ved tvangsfiksering
Fast vagt og opsyn med den tvangsfikserede patient
Dokumentation ved anvendelse af tvang
Eftersamtaler ved ophør af en tvangsforanstaltning
Sygeplejepersonalets redegørelse for undtagelsesvis beslutning om
tvangsfiksering før lægens ankomst
Risikovurdering i sengeafsnit
Risikovurdering af den enkelte pateint
Risikovurdering for vold og aggressioner (BVC)
Selvmordsrisiko - vurdering af gældende for Region Hovedstadens Psykiatri
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Herudover vil der være lokale instrukser og vejledninger om alarmering,
kriseforebyggelse, defusing, debriefing, eftermøde, kugledyne, etc.
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11. BILAGSFORTEGNELSE
Bilag 1. Nær ved tvang – BUC Glostrup
Bilag 2. Læringsspil – PC Sct. Hans
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Bilag 1. Nær ved tvang – BUC Glostrup
Patientens navn:
Indvoldverede personaler:
REGISTERINGSSKEMA FOR "NÆR VED TVANG"
uge
sæt kryds
antal "nær ved tvang"

Kommentarer

Hvad var gået forud for situationen
Patienten oplevede krav som urimelige
Patienten var informeret om tvangstilbageholdelse
Patienten oplevede at blive grænsesat
Patienten oplevde forværing i sin psykiske tilstand
Personalet var ikke synlige, hvilket skabte uro
Patienten udviste selvskadende adfærd
andet: (beskriv)
Hvorfor lykkedes vi med at undgå tvang
Personalet anvendte vores viden om patienten pga tidl BVC scoringer
Personalet benyttede den udarbejdede sygeplejeplan
Personalet havde forudset situationen og aftalt mulig opbakning af mere personale
Personalet tilbød pn medicin og patienten tog imod det
Personalet tilbød én til én kontakt
Personalet skærmede den unge
Patienten anvendte det dynamiske lys
Patienten anvendte kugledynen
Personalet gav den fornødne plads
Personalet anvendte de strategier der var aftalt på forhånd med patienten
Personalet tilbød en fysisk aktivitet
andet: (beskriv)
Hvad fungerer særligt godt
Hvad synes du din kollega gør som er særlig godt
Hvad fungerer særligt godt i situationen
Er der noget du vil være særlig opmærksom på næste gang
andet: (beskriv)
Udfyld skemaet og læg det i dueslaget "udfyldte blanketter" til Sara og Anders, de vil opgøre dem.
Skemaet udfyldes når personalet tænker at her kan det gå galt.
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Bilag 2. Læringsspil – PC Sct. Hans
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© Psykiatrisk Center Sct. Hans
Centerledelsen, Udviklingsområdet
Boserupvej 2, 4000 Roskilde
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Indledning

Læringsspillet er udviklet med henblik på at fremme både den individuelle- og kollektive
mestringskultur1 i dagligdagen. Igennem spillet øges opmærksomhed på egne reaktioner, forståelse og
accept af kollegers reaktioner på aggressiv adfærd og højstress. Formålet med spillet er at skabe
fællesskab og bearbejde reaktionerne på en måde der giver og skaber læring i en meningsskabende
sammenhæng. Spillet er inspireret ud fra sociologen Antonowskys tænkning, der retter sig imod at
forklare hvorfor nogle mennesker forbliver sunde på trods af mødet med vold og trusler. Gennem
engagement og tillid, skabes vilkåret for at alle kan komme til orde, i en refleksion over kritiske
situationer.
Når fundamentet for tillid i gruppen er på plads, vil gruppen ikke være bange for at gå ind i
refleksioner over kritiske situationer, hvor det er okay at have oplevet usikkerhed.
Spillets udfald afhænger derfor af, at alle kan komme til orde, at alle er ligeværdige, at der er tillid i
gruppen, at deltagerne er engagerede og at det er tilladt at have det sjovt.

Spilleregler
Deltagere:
2-6
Forberedelse:
1.
2.
3.
4.
5.

1

En deltager trækker et kort fra indgangsspørgsmålsbunken. Følg vejledningen på kortet.
Følg spillets faser, i rækkefølge i pilenes retning.
Forsøg at begrænse varigheden af hver fase til ca. 5 min.
Opsummer den vigtigste læringssætning skrifteligt fra dette spil og synliggør den i afsnittet.
Afslut runden med at rose en kollega.

Se beskrivelse af mestringsstrategierne for individuel- og kollektiv mestring af aggressiv patientadfærd på Sct. Hans.
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Spilleplade (udkast): Dette er kun et groft udkast, på hvert af de fire felter ligger spørgsmålene der
er beskrevet nedenunder.

Indgangsspørgsmål

Situationsbeskrivelse

Læringspotentiale

Refleksion
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Spil område
Indgangsspørg
smål til
situationsbesk
rivelsen:

Spørgsmål
Mestrer det ligeværdige møde:
Prøv om en af jer kan fortælle om en potentiel kritisk situation
fra afsnittet hvor det lykkedes dig at kommunikere/fortælle
patienten om en regel på en god måde og fastholde den uden at
patienten følte sig krænket?
Mestrer tolkningen af den kritiske situation:
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor du var i tvivl
om, om du skulle hhv. hjælpe/trække dig fra konfliktsituationen
og give plads til at patienten selv ”faldt til ro”?
Mestrer negativ patient adfærd og egen sårbarhed
professionelt:

Kommentare
r
Først er
mestringsstrat
egien
beskrevet med
fed skrift
derefter
indgangsspørg
smålet med
alm. Skrift.

Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor du var i
stand til at skabe en professionel relation til patienten, hvor der
var fokus på opgaven, på trods af at patienten have
nedværdiget/ydmyget dig?
Mestre høj-stress situationer:
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor du holdt
fokus på opgaven selvom du blev bange/utryg i situationen?
Mestre at kunne opretholde eget engagement og håb og en
positiv tilgang til professionen og andre mennesker:
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor du
opretholdt dit engagement, håb og gode humør fordi en kollega
have givet dig ros?
Mestrer forudsigelighed og forebyggelse:
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor jeres fælles
planlægning gjorde at patienten oplevede støtte og blev givet
valgmuligheder, i en potentiel konfliktsituation?
Mestrer den akutte kritiske situation:
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor en akut
kritisk situation blev håndteret korrekt i forhold til
rollefordeling, patientbeskyttelse og beskyttelse af omgivelserne?
Mestre balancering af fælles aftaler og undtagelser:
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor I mestrede
at balancere mellem patients behov, de fælles aftaler og jeres
egen sikkerhed?
Mestre et fælles sprog og have et fælles grundlag for
arbejdet (ideologier, værdier og metoder):
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor I har været
uenige om jeres fælles sprog eller grundlag for
plejen/behandlingen af en patient?
Mestre ”kollektiv afventen”:
Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor I valgte at
vente med at agere på en akut kritisk situation ud fra en fælles
erfaring om at det kunne optrappe situationen?
Mestre at give og modtage kollegial støtte:

14

Situationsbesk
rivelse:

Prøv om en af jer kan fortælle om en situation, hvor I fik
feedback og støtte i forbindelse med at have følt jer sårbare eller
afmægtige?
Beskriv kort:
Hvad handlede situationen om?
Hvem var til stede i situationen?
Hvor foregik situationen?
Hvordan forløb situationen?
Beskriv kort:
Hvilke indre faktorer i situationen påvirkede dine:
Tanker
Følelser
Adfærd
Krop
Hvilke ydre faktorer påvirkede situationen:
Kollegaer
Patienter
Fysiske forhold
Organisering

Refleksion:
Start refleksions
runden ved
systematisk at
gennemgå
følgende
spørgsmål.
Læringspotent
iale:
Hvad tager vi
med fra dette
læringsspil?

Hvilken faglig viden er relevant i forhold til denne situation?
Hvilke færdigheder/handlinger er relevante i forhold til denne
situation?
Hvilke holdninger/værdier ligger til grund for denne situation,
giver disse mening?
Hvilke følelser medvirkede til at situationen blev positiv?
Hvilke ressourcer trak du på hos dig selv og/eller fra dine
kollegaer?
Er der faglig viden du/vi kunne supplere med, der ville forbedre
senere situationer af lignende karakter?
Er der færdigheder du/vi kunne supplere med, der ville forbedre
senere situationer af lignende karakter?
Er der holdninger/værdier du/vi kunne supplere med, der ville
forbedre senere situationer af lignende karakter?
Er der følelser du/vi kunne udvikle/understøtte, der ville forbedre
senere situationer af lignende karakter?
Er der ressourcer du/vi kunne udvikle, der ville forbedre senere
situationer af lignende karakter?

Opsummer
skriftligt fra
denne seance
og synliggør
det i afsnittet.
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Ugens læringssætning

Spørgsmål: Prøv om en af jer kan fortælle om en potentiel kritisk situation
fra afsnittet hvor det lykkedes dig at kommunikere/fortælle patienten om en
regel på en god måde og fastholde den uden at patienten følte sig krænket?

Læringssætning:
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Bilag 2

G ENNEMGANG AF ALLE
TVANGSFIKSERINGER –
R EDEGØRELSE OG
IDÉKATALOG
Implementeringsgruppen for
”Gennembrudsprojektet”, Region Hovedstadens
Psykiatri

Gennemgang af alle tvangsfikseringer skal her
forstås som en systematisk evaluering af den
pågåede tvangsfiksering kort tid efter denne var
iværksat. Centralt for evalueringen er
forebyggelse og læring. Evalueringen skal som
minimum indeholde: optakten, de iværksatte
forebyggelsesinitiativer og læringspotentialet
(afrapportering/konklusion).

Ansvarlig for redegørelsen, Jesper Bak, PC Sct.
Hans.
13.06.2014

1

Gennemgang af tvangsfikseringer

1.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

Indholdsfortegnelse.......................................................................................................... 2

2.

Forord ............................................................................................................................... 3

3.

Baggrund .......................................................................................................................... 3

4.

Formål .............................................................................................................................. 3

5.

Metode overvejelser ......................................................................................................... 3

6.

Indikatorer for målopfyldelse .......................................................................................... 4

7.

Kvalitetsstandarder ......................................................................................................... 4

8.

Eksempler på gennemgang af tvangsfikseringer .......................................................... 4

9.

Afslutning ......................................................................................................................... 6

10. Referencer......................................................................................................................... 7
11. Bilagsfortegnelse .............................................................................................................. 8

2

2.

FORORD

I forbindelse med at fire centre i Region Hovedstadens Psykiatri deltager i Det nationale
gennembrudsprojekt for nedbringelse af tvang, er det besluttet, at udvalgte gavnlige tiltag som de fire
centre udvikler, skal spredes til de alle øvrige centre som anvender tvangsfiksering. Til brug herfor er
der udarbejdet beskrivelser af forskellige modeller (gavnlige tiltag), evidensen herfor samt
evalueringen af dem. Der er tale om følgende tre beskrivelser, som indeholder modellerne:
Gennemgang af alle tvangsfiksering
Forløb der ikke førte til tvangsfiksering
Samarbejdsaftaler
Af disse beskrivelser fremgår det også, hvilke mål der skal opfyldes, samt hvordan der skal
monitoreres på dem.
Det enkelte center vælger selv, hvilke modeller idenfor de tre beskrivelser, som skal anvendes.

3.

BAGGRUND

For at nedbringe antallet af tvangsfikseringer peger den internationale forskning på at der skal tages
mangeartede initiativer (1;2). Det at gennemgå alle tvangsfikseringer for at lære af forløbene, har vist
sig at være associeret til færre tvangsfikseringer (3-10) og er dermed en evidensbaseret metode.
Evidensen der støtter initiativet er placeret i midten af de almindeligt anderkendte evidens
hierarkier.
Gennemgang af alle tvangsfikseringer skal her forstås som en systematisk evaluering af den pågåede
tvangsfiksering kort tid efter denne blev iværksat.
Forslag til den strukturelle opbygning af gennemgangen af tvangsfikseringerne:
Gennemgangen udføres via supervision fra et naboafsnit
Gennemgangen udføres af et kvalitetsteam på centret
Gennemgangen udføres af et team bestående af medarbejdere og patienter, hvor de konkrete
tvangsfikseringer drøftes i anonymiseret form
Gennemgang i ledelsen i samarbejde med afsnittet

4.

FORMÅL

Formålet med at gennemgå alle tvangsfikseringer er fælles læring, forebyggelse, bedre faglig kvalitet
og etik i selve tvangsanvendelsen.

5.

METODE OVERVEJELSER

Det er valgt ikke at pege på en enkelt model, fordi der fortsat er brug for metodisk udvikling. I stedet
er forskellige modeller gennemgået.
Ved udvikling og implementering af den valgte metode kan de enkelte centre anvende PDSA-cirklen
på samme måde som beskrevet i ”Gennembrudsprojektet”:
http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/CFK/Projekter/Gennembrud/PDSA-metodebeskrivelse.pdf
I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og
forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig og
overskuelig måde at afprøve forandringstiltag, reflektere over udfaldet og enten justere eller afprøve
videre på en større bruger/borgergruppe. Hver test-cyklus bidrager med ny viden og nye informationer
om, hvordan forandringstiltaget virker i den konkrete lokale kontekst.
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6.

INDIKATORER FOR MÅLOPFYLDELSE
6.1. Evalueringen skal som minimum indeholde: Optakten, de iværksatte forebyggelsesinitiativer
og læringspotentialet (afrapportering/konklusion).
6.2. Evalueringen skal udarbejdes indenfor de første to døgn efter iværksættelsen af
tvangsfikseringen (undtagelse: såfremt tvangsfikseringen iværksættes i weekenden, skal
evalueringen gennemføres senest mandag).
6.3. Der er udført evaluering på minimum 80 % af alle tvangsfikseringer.

Alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri, der anvender tvangsfiksering, skal udvikle en model der
indeholder indikatoren 6.1, samt have denne implementeret i løbet af 3. kvartal 2014.
Målopfyldelsen (6.2 og 6.3) vurderes ved en audit hvor 10, tilfældigt udvalgte, tvangsfikseringer i 2015
gennemgås. Såfremt centeret ikke har udført 10 tvangsfikseringer gennemgås det antal centeret har
haft. Denne audit gennemføres i 3. kvartal 2015 sammen med en beskrivende evaluering af den valgte
model (6.1).

7.

KVALITETSSTANDARDER

DDKM akkrediteringsstandard 2.7.3 – Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

8.

EKSEMPLER PÅ GENNEMGANG AF TVANGSFIKSERINGER
8.1.
Spørgeguide efter tvangsforanstaltninger – BUC, afsnit B204 –
Bilag 1

Spørgeguiden er udviklet i forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt” af afsnit B204 på BUC, afd.
Glostrup. Evalueringen foretages om morgenen fire dage om ugen og kan være både evaluering af en
tvangsfiksering men også en nær-ved hændelse.

8.1.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Personalet beskriver at den (næsten)
daglige gennemgang har betydet, at der hurtigt kan følge op på plejeplaner til forebyggelse af tvang.
Derved kan tilgangen hurtigt justeres, og det bliver lettere for personalet at følge op.
Spørgeguiden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt to af de fire evalueringer afholdes mandag
og fredag.

8.2.
Fælles læringsperspektiv på afsnitsniveau efter
tvangsfikseringer – PC Nordsjælland – Bilag 2
Læringsskemaet er udviklet i forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt” af Psykiatrisk Center
Nordsjælland. Skemaet er bygget op med hvad der skete i situationen, hvilke initiativer der var
iværksat inden tvangsfikseringen og hvilken læring evalueringen kunne skabe. Alle tvangsfikseringer
er fra ultimo oktober 2013 blevet evalueret med deltagelse af involveret personale, afsnitsledelse,
repræsentanter fra centerledelsen/kvalitetsenheden.

8.2.1.

Vurdering

4

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. PC Nordsjælland har efter indførelse af
evaluering af tvangsfikseringer nedbragt antallet af tvangsfikseringer betydeligt. Det skal dog
bemærkes at dette initiativ kun er et blandt flere og det kræver en længere periode at vurderer
effekten af initiativet.
Metoden vurderes at kunne opfylde formålet. Evalueringen kunne kvalificeres med en lidt mere
uddybende gennemgang af de enkelte områder i skemaet.

8.3.

Second opinion – PC Hvidovre – Bilag 3

Second opinion er udviklet af afsnit 809 og 811 på Psykiatrisk Center Hvidovre. Formålet er at
arbejde kontinuerligt med tiltag der kan nedbringe antallet og længden af tvangsfikseringer gennem
læring hos den enkelte og afsnittene som helhed. Second opinion gennemføres alle hverdage, hvor
patientens kontaktperson, afsnittets overlæge, afsnittets afdelingssygeplejerske samt afsnitsledelsen
på det andet lukkede afsnit deltager. Under evalueringen gennemgås den bæltefikserede patients
psykiske og fysiske tilstand før og under tvangsfikseringen, ligesom optakten til tvangsfikseringen
gennemgås herunder iværksatte medicinske og sygeplejefaglige tiltag. Resultatet beskrives på
bagsiden af tvangsfikseringsjournalen og relevante planer revideres.

8.3.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Personalet beskriver at antallet af
tvangsfikseringer er bragt ned, at det har øget refleksionen over forebyggende tiltag og øget
åbenheden i forhold til at diskutere praksis i tvangssituationer.
Second opinion vurderes at kunne opfylde formålet.

8.4.

Evaluering af voldsomme episode – PC København – Bilag 4

Evalueringsskemaet er udviklet i forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt” af Psykiatrisk center
København. Evalueringen gennemføres efter tvangsfikseringer men også andre voldsomme episoder
og indeholder en gennemgang af situationen, hvad der skete før episoden og hvilke initiativer der blev
iværksat eller manglede at blive iværksat, samarbejdet mellem personalet og hvilket
læringspotentiale der kunne uddrages fra evalueringen.

8.4.1.

Vurdering

Der findes ingen vurdering af anvendelsen af skemaet på nuværende tidspunkt.
Evalueringen vurderes at kunne opfylde formålet. Evalueringen kunne kvalificeres med en lidt mere
uddybende gennemgang af de enkelte områder i skemaet.

8.5.

Guide til Review af Tvangsfikserings-Episoder – Bilag 5

Guiden til Review af Tvangsfikserings-Episoder (RTE-guiden) er udviklet med inspiration fra den
tilgængelige forskningslitteratur som inspirationsmateriale til det lokale arbejde med at gennemgå
tvangsfikseringer.

8.5.1.

Vurdering

Der findes ingen vurdering af RTE-guiden. Den har inspireret udviklingen af lokale
evalueringsmodeller flere steder i Danmark.
RTE-guiden vurderes at kunne opfylde formålet.
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9.

AFSLUTNING

I Region Hovedstadens Psykiatri vil følgende VIP dokumenter blandt andet berøre området:
Psykiatriloven – fysisk magt/fastholdelse
Psykiatriloven – tvangsfiksering
Observationsniveauer
Observationsskema ved tvangsfiksering
Fast vagt og opsyn med den tvangsfikserede patient
Dokumentation ved anvendelse af tvang
Eftersamtaler ved ophør af en tvangsforanstaltning
Sygeplejepersonalets redegørelse for undtagelsesvis beslutning om tvangsfiksering før lægens
ankomst
Risikovurdering i sengeafsnit
Risikovurdering i forhold til den enkelte patient
Risikovurdering for vold og aggressioner (BVC)
Selvmordsrisiko - vurdering af gældende for Region Hovedstadens Psykiatri
Herudover vil der være lokale instrukser og vejledninger om alarmering, kriseforebyggelse, defusing,
debriefing, eftermøde, kugledyne, etc.
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Bilag 1. Spørgeguide efter tvangsforanstaltninger – BUC, afsnit B204

Forslag til ”Spørgeguide efter tvangsforanstaltninger”
(med udgangspunkt i B204s, BUC afd. Glostrup, erfaringer og Baks RTE-guide1 fra PC Skt Hans)

Vilkår
En tvangssituation (herefter tvangen) eller ”nærhændelse” vælges ud
15 minutter på samme tidspunkt hver morgen fire dage om ugen
Altid deltagelse af mindst én leder
Personalet læser op af både KISO og OPUS
Kan udmønte sig i en handleplan – fx i form af plejeplan eller tilføjelse til eksisterende plan.

Forløb
Personalet der deltog i tvangsfikseringen eller dagens kontaktperson beskriver forholdene omkring
tvangsforanstaltningen, og
fælles kort analyse af tvangsforløbet,
evt. udarbejdelse af handlingsplan og endelig
formidlingen heraf.

Handlingsplan
Ændringerne kan fx opdeles i følgende områder:
Forslag til ændring af den aktuelle pleje og miljøterapeutiske indsats.
Forslag til ændring af den aktuelle behandling (herunder den farmakologiske og terapeutiske
indsats).
Forslag til ændringer af organisatorisk art (herunder regler, struktur, fysiske forhold,
bemanding o.s.v.).
Forslag til ændring af personalerelateret karakter (herunder uddannelse, læring, ledelse
o.s.v.).

”Ti spørgsmål til gennemgangen”:
Hvordan havde patienten det i timerne/dagene op til tvangen?
Hvilke tiltag var forsøgt for at undgå det?
Hvad udløste tvangen (var der en tydelig årsag, hvad skete lige før, hvordan var interaktionen
mellem patienten, medpatienter og personalet, hvilket observationsniveau var iværksat)?
Hvornår blev tvangen iværksat (beskriv også kort beslutningsprocessen om at iværksætte
tvangen)?
Hvordan blev tvangen gennemført, herunder kommunikationen mellem personalet og mellem
personalet og patienten?
Hvordan blev patienten vurderet under tvangen?
Hvornår ophørte tvangen (beskriv også kort beslutningsprocessen om at ophøre tvangen)?
Hvad fortalte patienten ved eftersamtalen?

1

RTE. Guide til Review af Tvangsfikserings-Episoder. Jesper Bak. Version 1.0, 16/12/2013
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(Eventuelt; kopi af RTE-guidens ordlyd):

Analysen, inspiration til
Anamnese – Hvad er der beskrevet i patientens anamnese om vold, aggressioner, selvskade, selvmord og
hvad er der beskrevet om pt.´s coping strategier og hvordan ser den fælles (patient/personale) handleplan
for at modvirke tvangen ud?
Forebyggelse og deeskalering – Hvilke tidlige tiltag/strategier kunne man foreslå/diskuterer med denne
patient (skal planen/plejeplanen for forebyggelse af angst og aggression justeres)?
Advarselstegn – Hvilken adfærd havde patienten op til tvangen, kunne noget af denne adfærd være tidlige
advarselstegn på den senere adfærd der ledte til tvangen (skal planen/plejeplanen for forebyggelse af angst
og aggression justeres)?
Patient involvering – Hvordan blev patienten (og de pårørende) involveret i hans/hendes egen pleje og
behandling både overordnet, i det daglige og i den specifikke situation der ledte op til tvangen?
Risikovurderinger - Hvad var beskrevet i risikovurderingerne (BVC, START, HCR-20, eller andre)?
Alarmsystem - Hvornår i processen blev alarmsystemet aktiveret, hvor mange og hvordan aggerede det
tilkaldte personale?
Patientsammensætning - Påvirkede den nuværende patientsammensætning eller antallet af patienter,
denne patients måde at agere på (øget uro, angst, o.s.v.)?
Adfærdsterapi/miljøterapi – Hvordan virkede den iværksatte adfærdsterapi/miljøterapi (herunder
strukturerede gruppe- /individuelle terapisessioner omhandlende forvaltning af kriseadfærd (aggression,
selvskade, depression, angst) men også miljøterapeutiske samtaler)?
Alliancen – Hvordan kan kontakten/alliancen/forholdet/relationen mellem patienten og personalet
beskrives?
Regler/rammer/grænsesætning – Hvordan virker afsnittets regler/rammer/grænsesætning på denne
patient?
Bemanding – Havde bemandingen før og i situationen betydning for forløbet (antal i forhold til
arbejdsopgaverne i afsnittet, erfaring blandt personalet, afløsere, mandligt og kvindeligt personale, andel
plejere, SOSUér, pædagoger og sgpl.)?
Farmakologisk behandling – Hvordan virkede den farmakologiske behandling (både den faste og den
mere akutte medicinering)?
Psykoterapeutisk behandling – Hvordan virkede den psykoterapeutiske behandling?
Aktiviteter – Kunne tvangen være begrundet i kedsomhed eller manglende afledning/beskæftigelse? Hvilke aktiviteter deltog patienten i inden tvangen?
Kompetencer – Havde personale kompetencer indflydelse på forløbet (f.eks. viden om lovgivning, viden
om advarselstegn, deeskalering (kommunikativt og nonverbalt), skånsom frigørelse, etc.)?
Holdninger – Havde bestemte personaleholdninger indflydelse på forløbet?
Fysiske forhold – Havde nogle af de fysiske forhold betydning for om patienten blev omfattet af tvang
(mulighed for at være ude, generel plads, komfort, enestue, stille-rum/sanse-rum, etc.)?
Fysiske skader – Hvordan blev der taget hånd om eventuelle fysiske skader?
Debriefing (personale) – Hvordan blev debriefingen (defusingen) gennemført blandt det berørte
personale?
Eftersamtale – Hvordan blev eftersamtalen med patienten gennemført evt. også debriefing af de andre
patienter?
Lovgivning – Hvordan blev lovgivningen og hospitalets retningslinjer fulgt og hvordan blev episoden
dokumenteret?
Afsnitsledelsen: Hvilke forebyggende tiltag var iværksat af afsnitsledelsen?
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Bilag 2. Fælles læringsperspektiv på afsnitsniveau efter tvangsfikseringer – PC
Nordsjælland

Fælles læringsperspektiv på afsnitsniveau efter bæltefikseringer
Dato og klokkeslæt for hændelsen:
Dato for fælles læringsperspektiv:
Afsnit:
Patient(initialer på patient, alle navne – for identifikation):
Deltager fra CL/KE:
Deltager fra afsnittet:

1. Hvad skete der (beskrives under A eller B)? Diagnose, indlæggelsesmåde, fikseret ved
indlæggelse, politi involveret, stof/alkoholpåvirket mm.)

A: Bæltefiksering i tilknytning til indlæggelse (0-2 timer) - hvad skete
der?

B: Bæltefiksering under indlæggelse (> 2 timer) - hvad skete der?

2. Hvilke initiativer var taget inden bæltefikseringen?
INITIATIV
Fast vagt
PN medicin
Akut beroligende
Fastholdelse
Skærmning
Andet:

JA

NEJ

3. Hvad har vi lært/hvad ændrer vi i en lignende situation?

Konklusion sendes til: CL og i kopi til de involverede i analysen samt afsnitsledelsen
Kvalitetsenheden 25-04-2014/SJ
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Bilag 3. Second opinion – PC Hvidovre

Tirsdag den
05.11.13

Second opinion efter bæltefikseringer på afsnit 809 eller 811 .

Formål: kontinuerligt arbejde med tiltag, som kan nedbringe antallet og længden af bæltefikseringer,
på Psykiatrisk Center Hvidovre, svarende til resultatsaftalen for nedbringelse af bæltefikseringer. At
sætte flere facetter i spil end de direkte involverede i behandlingen af den enkelte patient. Sikre, at
alle behandlings- og sygeplejefaglige tiltag er forsøgt inden ordination af bæltefiksering. Sikre at
lovgivningen er overholdt ift bæltefikseringen. At finde alternative måder at behandle patienten på
end bæltefiksering. At second opinion kan bidrage til læring hos den enkelte, men også hele afsnittets
kompetenceniveau. At tiltræde afsnittets beslutning om bæltefiksering.

Hvornår: dagligt mandage-fredage kl 09.30-09.45. Mandage gennemgås tillige de bæltefikseringer,
som har fundet sted i løbet af helligdagene eller weekenden.

Deltagere: patientens kontaktperson, afsnittets overlæge og afdelingssygeplejersken samt
afsnitsledelsen på det andet lukkede afsnit.

Hvor: stuegangsrummet i det afsnit, hvor den bæltefikserede patient er indlagt.

Forberedelse til mødet: patientens læge- og sygeplejejournal inklusiv bæltefikseringsjournalen skal
være tilgængelige. Inden mødet har patientens kontaktperson læst og forholdt sig til patientens
psykiske og fysiske tilstand, medicinske tiltag samt sygeplejefaglige tiltag før/under og evt efter
bæltefikseringen. Læge har orienteret sig om den medicinske plan.

Konklusion: resultatet eller konklusionen efter en second opinion skal nedskrives på bagsiden af
bæltefikseringsjournalen af kontaktperson. Efterfølgende skal der tages stilling til om konklusionen
evt giver anledning til ændringer i angst og aggressionsplanen for den enkelte patient,
kontaktpersonens ansvar. Der kan også være forslag til de lægefaglige tiltag, som skal indgå i
patientens behandlingsplan. Konklusionen kan i en mere anonymiseret form sendes ud på mail til de
ansatte på det involverede afsnit, dette er afdelingssygeplejersken ansvar.

Hvad/hvordan: second opinion er en systematisk gennemgang af den bæltefikserede patientens
psykiske og fysiske tilstand før/under og evt bæltefikseringen. Hvis muligt bedes kontaktpersonen
tillige, at orientere sig om patientens psykiske og fysiske tilstand i et par dage op til bæltefikseringen.
Optakt til bæltefikseringen læses op fra bæltejournalen. Second opinion varetages af det afsnit, som
har behandlingsansvaret i samråd med afsnitsledelsen på det andet lukkede afsnit. Second opinion er
12

et forum på max 15-20 min og ’tonen’ på mødet er ikke at kritisere, men komme med gode ideer til den
fortsatte behandlingen af patienten, således denne hurtigst muligt kan løsnes af bæltet.

Med venlig hilsen
Overlæge Annick Parnas og Lykke Pedersen
Afdelingssygeplejerske Lars Peter Ladefoged Jensen og Karen Jurlander.
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Bilag 4. Evaluering af voldsomme episode – PC København
Evaluering af voldsomme episoder 52.0/01 2014

Hvad skete der?

Hvad var optakten?

Patientdata/indlæggelsestid

Hvori bestod det farlige/uhensigtsmæssige?

Hvilke initiativer blev taget – ikke taget?

Samarbejdet mellem personalet og mellem
personale og læger?

Hvad har vi lært?

Hvad kan vi ændre i en lignende situation?

14

Bilag 5. Guide til Review af Tvangsfikserings-Episoder

RTE
Guide til Review af Tvangsfikserings-Episoder

Jesper Bak
Psykiatrisk Center Sct. Hans

16-12-2013

Ver. 1.0
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13. BAGGRUND
For at nedsætte antallet af tvangsfikseringer peger den internationale forskning på at der skal tages
mangeartede initiativer (1;2). Det at reviewe tvangsfikseringsepisoderne kan medvirke til at der tages
mangeartede og specifikke lokale initiativer ud fra en analyse af konkrete episoder. Review af
tvangsfikseringsepisoder (RTE) har vist sig at være associeret til færre tvangsfikseringer (3-9) og er
dermed en evidensbaseret metode. Evidensen der støtter metoden er placeret midt i de almindeligt
anderkendte evidens hierarkier.
Denne guide er under udvikling og du må meget gerne kommentere guiden til Jesper Bak, Psykiatrisk
Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri: Jesper.Bak@regionh.dk

14. FORMÅL
Formålet med at reviewe alle tvangsfikseringsepisoder er at undersøge hvorfor de blev iværksat med
henblik på at tilrettelægge en strategi for forebyggelse, så antallet af tvangsfikseringer fremover
reduceres.

15. HOLDNINGER TIL TVANGSFIKSERING
RTE er udviklet på basis af nogle overordnede holdninger til anvendelse af tvangsfiksering,
eksempelvis:
Anvendelsen af tvangsfiksering skal reduceres til et absolut minimum, helst nul.
Tvangsfiksering anvendes kun som absolut sidste udvej (efter afledning, deeskalering, tilbud
om alternative handlemuligheder, stillerum/sanserum, fast vagt, tilbud om medicin, akut
beroligende medicin med tvang, fastholdelse, etc.).
Tvangsfiksering anvendes aldrig som straf, heller ikke selvom patienten har skadet personale
eller som følge af personale mangel.
Tvangsfikseringerne skal være så kortvarige som muligt (evalueres minimum hver time
(observationsskema ved tvangsfiksering) – hvis patienten bliver rolig under fastholdelsen,
fikseres ikke. Der er tale om en helt ekstraordinær situation hvis tvangsfikseringen overstiger
48 timer.
Alle patienter tilbydes individuel pleje og behandling med specielt fokus på at undgå
traumatisering af patienten, herunder at undgå tvangsfiksering der virker traumatiserende
på de fleste patienter.
Tvangsfiksering opfattes som fejlslagen pleje og behandling - som en form for utilsigtet
hændelse.
Initiativerne der iværksættes efter RTE må ikke medvirke til at øge antallet af arbejdsskader
eller anden tvang (akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, skærmning mod
patientens vilje over 24 timer).

16. METODE OVERVEJELSER
RTE er udviklet med fokus på læring og udvikling, ikke som et kontrolredskab.
Guiden er overordnet udarbejdet med inspiration fra forskningslitteraturen på området (3-9).
Processen i og opbygningen af RTE er også inspireret af metoden udviklet til kerneårsagsanalyse (1012) og indholdet er inspireret af forskning, projekter og kliniske erfaringer, omhandlende forebyggelse
af tvangsfiksering (1-3;13-16).
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17. RTE

17.1.

GUIDE
Reviewtidspunkt

I litteraturen beskrives forskellige måder og tider for at gennemfører RTE, et godt bud ville være
dagligt, max. 24 timer efter tvangsfikseringsepisoden.

17.2.

Deltagere

RTE-gruppen er også forskelligt opbygget i den beskrevne litteratur. De fleste er dog enige om, at der
skal være deltagelse af en leder med ansvar og kompetence til at ændre organisatoriske forhold. I
Danmark kunne gruppen bestå af:
en fra afdelingsledelsen og/eller centerledelsen
en medarbejder med bruger baggrund (peer)
afsnitsledelsen (afsnittets sygeplejefaglige leder og afsnittets behandlingsansvarlige læge)
en kvalitetskoordinator/klinisk oversygeplejerske (med ekspertise i kvalitetsudvikling og
forebyggelse af tvangsfikseringer)
en psykolog med speciel viden indenfor området, alternativt psykologen der er tilknyttet
afsnittet
den ansvarshavende sygeplejerske og en personale der deltog i tvangsfikseringsepisoden (max.
2 personer)

17.3.

Procedure

RTE kan afholdes på samme tidspunkt på dagen, hvilket letter deltagernes planlægning. Det vil ikke
altid være muligt at alle kan deltage, eksempelvis hvis tvangsfikseringen blev iværksat om
aftenen/natten kan det måske være vanskeligt at det personale der reelt var involveret i
tvangsfikseringen kan deltage, i sådanne tilfælde må afsnitsledelsen beskrive hændelsesforløbet (den
ansvarshavende sygeplejerske kan i disse situationer eventuelt udfylde bilag 1).
Ansvaret for afholdelse af RTE påhviler kvalitetskoordinatoren/den kliniske oversygeplejerske, der
indkalder RTE-gruppen og fungerer som leder af reviewet.
RTE-gruppens medlemmer fungerer som ligeværdige under reviewet. RTE-mødet er fortroligt og
resultatet besluttes i fællesskab og afrapporteres i anonymiseret form. Under RTE-mødet bør
journaler, risikovurderinger, SOAS-registreringer, observationsskemaet ved bæltefikseringer,
sygeplejepersonalets redegørelse for undtagelsesvis beslutning om tvangsfiksering før lægens
ankomst, o.l. være tilgængelige enten i elektronisk eller skriftlig form.
Selve RTE-mødet kan have følgende forløb:
1. De to personaler der deltog i tvangsfikseringen beskriver forholdene omkring
tvangsfikseringen.
2. Fælles analyse af tvangsfikseringsforløbet.
3. Udarbejdelse af handlingsplan.
4. Plan for formidling.

17.4.

Beskrivelse af tvangsfikseringsepisoden

Beskrivelsen af tvangsfikseringsepisoden bør være konkret og som minimum besvare følgende
spørgsmål (bilag 1):
Hvordan havde patienten det timerne/dagene op til tvangsfikseringen
Hvilke tiltag var forsøgt for at undgå tvangsfikseringen
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Hvad udløste tvangsfikseringen (var der en tydelig årsag til tvangsfikseringen, hvad skete lige
før tvangsfikseringen, hvordan var interaktionen mellem patienten, medpatienter og
personalet, hvilket observationsniveau var iværksat)
Hvornår blev tvangsfikseringen iværksat (beskriv også kort beslutningsprocessen om at
iværksætte tvangsfikseringen)
Hvordan blev tvangsfikseringen gennemført, herunder kommunikationen mellem personalet
og mellem personalet og patienten
Hvordan blev patienten vurderet under tvangsfikseringen
Hvornår ophørte tvangsfikseringen (beskriv også kort beslutningsprocessen om at ophøre
tvangsfikseringen)
Skete der skader på patienten, medpatienter eller personale
Hvad fortalte patienten ved eftersamtalen

17.5.

Analyse af tvangsfikseringsforløbet

Med afsæt i beskrivelsen af tvangsfikseringsepisoden anlægger RTE-gruppen et ”helikopter
perspektiv” på forløbet og giver herved hinanden mulighed for i en åben dialog at undre sig over
hvorfor…., hvordan…., hvad…., i forhold til de enkelte begivenheder i forløbet. Det er vigtigt at ingen
deltagere agerer fordømmende, forhørende eller nedladende, men er åbne og anderkendende.
Analysen kan tage udgangspunkt i følgende områder:
Anamnese – Hvad er der beskrevet i patientens anamnese om vold, aggressioner, selvskade,
selvmord og hvad er der beskrevet om pt.´s coping strategier og hvordan ser den fælles
(patient/personale) handleplan for at modvirke tvangsfiksering ud?
Forebyggelse og deeskalering – Hvilke tidlige tiltag/strategier kunne man foreslå/diskuterer
med denne patient (skal planen/plejeplanen for forebyggelse af angst og aggression justeres)?
Advarselstegn – Hvilken adfærd havde patienten op til tvangsfikseringen, kunne noget af
denne adfærd være tidlige advarselstegn på den senere adfærd der ledte til tvangsfikseringen
(skal planen/plejeplanen for forebyggelse af angst og aggression justeres)?
Patient involvering – Hvordan blev patienten (og de pårørende) involveret i hans/hendes egen
pleje og behandling både overordnet, i det daglige og i den specifikke situation der ledte op til
tvangsfikseringen?
Risikovurderinger - Hvad var beskrevet i risikovurderingerne (BVC, START, HCR-20, eller
andre)?
Alarmsystem - Hvornår i processen blev alarmsystemet aktiveret, hvor mange og hvordan
aggerede det tilkaldte personale?
Patientsammensætning - Påvirkede den nuværende patientsammensætning eller antallet af
patienter, denne patients måde at agere på (øget uro, angst, o.s.v.)?
Adfærdsterapi/miljøterapi – Hvordan virkede den iværksatte adfærdsterapi/miljøterapi
(herunder strukturerede gruppe- /individuelle terapi-sessioner omhandlende forvaltning af
kriseadfærd (aggression, selvskade, depression, angst) men også miljøterapeutiske samtaler)?
Alliancen – Hvordan kan kontakten/alliancen/forholdet/relationen mellem patienten og
personalet beskrives?
Regler/rammer/grænsesætning – Hvordan virker afsnittets regler/rammer/grænsesætning på
denne patient?
Bemanding – Havde bemandingen før og i situationen betydning for forløbet (antal i forhold til
arbejdsopgaverne i afsnittet, erfaring blandt personalet, afløsere, mandligt og kvindeligt
personale, andel plejere, SOSUér, pædagoger og sgpl.)?
Farmakologisk behandling – Hvordan virkede den farmakologiske behandling (både den faste
og den mere akutte medicinering)?
Psykoterapeutisk behandling – Hvordan virkede den psykoterapeutiske behandling?
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Aktiviteter – Kunne tvangsfikseringen være begrundet i kedsomhed eller manglende
afledning/beskæftigelse? - Hvilke aktiviteter deltog patienten i inden tvangsfikseringen?
Kompetencer – Havde personale kompetencer indflydelse på forløbet (f.eks. viden om
lovgivning, viden om advarselstegn, deeskalering (kommunikativt og nonverbalt), skånsom
frigørelse, etc.)?
Holdninger – Havde bestemte personaleholdninger indflydelse på forløbet?
Fysiske forhold – Havde nogle af de fysiske forhold betydning for om patienten blev
tvangsfikseret (mulighed for at være ude, generel plads, komfort, enestue, stille-rum/sanserum, etc.)?
Fysiske skader – Hvordan blev der taget hånd om eventuelle fysiske skader?
Debriefing (personale) – Hvordan blev debriefingen (defusingen) gennemført blandt det
berørte personale?
Eftersamtale – Hvordan blev eftersamtalen med patienten gennemført evt. også debriefing af
de andre patienter?
Lovgivning – Hvordan blev lovgivningen og hospitalets retningslinjer fulgt og hvordan blev
episoden dokumenteret?
Afsnitsledelsen: Hvilke forebyggende tiltag var iværksat af afsnitsledelsen?
Alternativet – Hvad ville være sket hvis der ikke var blevet tvangsfikseret?

17.6.

Handlingsplan

Såfremt analysen peger på områder der bør ændres, beskrives disse ændringer konkret, indeholdende
hvem der gør hvad og hvem der er ansvarlig for hvad, samt en tidshorisont for gennemførelsen.
Ledelsen er altid overordnet ansvarlig for gennemførelsen.
Ændringerne kan opdeles i følgende områder:
Forslag til ændring af den aktuelle pleje og miljøterapeutiske indsats.
Forslag til ændring af den aktuelle behandling (herunder den farmakologiske og terapeutiske
indsats).
Forslag til ændringer af organisatorisk art (herunder regler, struktur, fysiske forhold,
bemanding o.s.v.).
Forslag til ændring af personalerelateret karakter (herunder uddannelse, læring, ledelse
o.s.v.).
Afhængig af ændringernes karakter kan læringen implementeres som mindre kvalitetsprojekter
(Plan-Do-Check-Act) som synliggøres i afsnittet mens de er i gang, eller mere generel
læring/undervisning. Hvis der er tale om større fysiske eller organisatoriske ændringer skal disse
forelæggelse center ledelsen.
Det vil være en god ide, eksempelvis en gang i kvartalet, hvert halve- eller hele år (afhængigt af
antallet af tvangsfikseringer), at gennemfører en samlet analyse af alle de udførte RTE, på samme
måde som man aggregerer kerneårsagsanalyser:
Hvilke mønstre og tendenser var der i de beskrevne RTE?
Hvad var problemet / problemerne?
Hvorfor skete tvangsfikseringerne?
Hvad var årsagerne til tvangsfikseringerne?
Hvordan forhindrer vi, at tvangsfikseringerne sker igen af de samme årsager?
Og på samme måde som ved de enkeltstående RTE, se på hvilken læring/ændring der kan
iværksættes for, at nedsætte antallet af tvangsfikseringer.

17.7.

Formidling
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Den afsluttende beskrivelse er et internt arbejdsdokument og skal behandles som fortroligt materiale.
Det må derfor ikke udleveres til patienten, pårørende, presse, embedslæge og medarbejdere i
samarbejdende enheder eller andre offentlige instanser. Ligeledes må det ikke lægges i
patientjournalen.
RTE-beskrivelsen bør indeholde et kort anonymiseret resumé af forløbet, analysen og
handlingsplanen. Den kan formidles til alle medarbejdere gennem e-mail (e-mails med fortroligt
indhold må sendes internt i regionen) eller personalemøder hvis den berører alle medarbejdere eller
alternativt til et afsnits medarbejdere hvis der kun er tale om ændringer af lokal karakter.
Den afsluttende RTE-beskrivelse kan have følgende format (bilag 2):
1. Resumé af tvangsfikseringsforløbet (før, under, efter)
2. Resumé af analysen
3. Handlingsplan
a. Konkrete mål for indsatsen, herunder hvilken effekt der ønskes (hvad er det vi vil
opnå?)
b. Hvilke tiltag der skal gennemføres (hvad skal der gøres?)
c. Hvornår skal det iværksættes
d. Hvornår forventes det afsluttet
e. Afledte risici ved iværksættelse af handlingsplanen
f. Overvågning af målopfyldelse (monitorering)
g. Ansvarlig for gennemførelse
h. Ansvarlig for opfølgning

18. AFSLUTNING
I Region Hovedstadens Psykiatri vil følgende VIP dokumenter blandt andet berører området:
Psykiatriloven – fysisk magt/fastholdelse
Psykiatriloven – tvangsfiksering
Observationsniveauer
Observationsskema ved bæltefiksering
Fast vagt og opsyn med den tvangsfikserede patient
Dokumentation ved anvendelse af tvang
Eftersamtaler ved ophør af en tvangsforanstaltning
Sygeplejepersonalets redegørelse for undtagelsesvis beslutning om tvangsfiksering før lægens
ankomst
Risikovurdering i sengeafsnit
Risikovurdering for vold og aggressioner (BVC)
Selvmordsrisiko - vurdering af gældende for Region Hovedstadens Psykiatri
Herudover vil der være lokale instrukser og vejledninger om alarmering, kriseforebyggelse, defusing,
debriefing, eftermøde, kugledyne, etc.
Lignende vejledninger, instrukser og politikker vil findes i alle regioner.
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20. BILAGSFORTEGNELSE
Bilag 1: Beskrivelse af tvangsfikseringsepisoden
Bilag 2. RTE-beskrivelse

24

Bilag 1.
Beskrivelse af tvangsfikseringsepisoden
Hvordan havde patienten det timerne/dagene op til tvangsfikseringen

Hvilke tiltag var forsøgt for at undgå tvangsfikseringen

Hvad udløste tvangsfikseringen (var der en tydelig årsag til tvangsfikseringen, hvad skete lige før
tvangsfikseringen, hvordan var interaktionen mellem patienten, medpatienter og personalet, hvilken
observationsgrad var iværksat)

Hvornår blev tvangsfikseringen iværksat (beskriv også kort beslutningsprocessen om at iværksætte
tvangsfikseringen)

Hvordan blev tvangsfikseringen gennemført, herunder kommunikationen mellem personalet og mellem
personalet og patienten

Hvordan blev patienten vurderet under tvangsfikseringen

Hvornår ophørte tvangsfikseringen (beskriv også kort beslutningsprocessen om at ophøre tvangsfikseringen)
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Skete der skader på patienten, medpatienter eller personale

Hvad fortalte patienten ved eftersamtalen

Andet af betydning
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Bilag 2.
Review af tvangsfikseringsepisode (RTE-beskrivelse)
Resumé af tvangsfikseringsforløbet (før, under, efter)

Resumé af analysen

a.

Handlingsplan
Konkrete mål for indsatsen, herunder hvilken effekt der ønskes (hvad er det vi vil opnå?)

b.

Hvilke tiltag der skal gennemføres (hvad skal der gøres?)

c.

Hvornår skal det iværksættes

d.

Hvornår forventes det afsluttet

e.

Afledte risici ved iværksættelse af handlingsplanen

f.

Overvågning af målopfyldelse (monitorering)

g.

Ansvarlig for gennemførelse

h.

Ansvarlig for opfølgning
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Bilag 3

S AMARBEJDSAFTALER –
R EDEGØRELSE OG
IDÉKATALOG
Implementeringsgruppen for
”Gennembrudsprojektet” – Region Hovedstadens
Psykiatri

En ”samarbejdsaftale” er her defineret som en
planlagt, systematisk dialog med patienten,
tidligt i dennes indlæggelsesforløb, der som
minimum berører områderne, tidlige
advarselstegn, triggere og handleplaner, med
henblik på at afværge tvangsfikseringer.

Ansvarlig for redegørelsen: Jesper Bak, PC Sct.
Hans
13.06.2014
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2.

FORORD

I forbindelse med at fire centre i Region Hovedstadens Psykiatri deltager i Det nationale
gennembrudsprojekt for nedbringelse af tvang, er det besluttet, at udvalgte gavnlige tiltag som de fire
centre udvikler, skal spredes til de alle øvrige centre som anvender tvangsfiksering. Til brug herfor er
der udarbejdet beskrivelser af forskellige modeller (gavnlige tiltag), evidensen herfor samt
evalueringen af dem. Der er tale om følgende tre beskrivelser, som indeholder modellerne:
Gennemgang af alle tvangsfiksering
Forløb der ikke førte til tvangsfiksering
Samarbejdsaftaler
Af disse beskrivelser fremgår det også, hvilke mål der skal opfyldes, samt hvordan der skal
monitoreres på dem.
Det enkelte center vælger selv, hvilke modeller idenfor de tre beskrivelser, som skal anvendes.

3.

BAGGRUND

For at nedbringe antallet af tvangsfikseringer peger den internationale forskning på at der skal tages
mangeartede initiativer (1;2). Det at få identificeret patientens krise-triggere, unikke beroligelses
teknikker og få udarbejdet handleplaner for at imødegå kritiske situationer i et tæt samarbejde med
patienten og tidligt i indlæggelsesforløbet, har vist sig at være associeret til færre tvangsfikseringer
(3-6) og er dermed en evidensbaseret metode. Evidensen der støtter initiativet er placeret midt i de
almindeligt anderkendte evidens hierarkier. Benævnelsen ”samarbejdsaftaler” er valgt blandt mange,
for eksempel, kriseplan, mestringsplan, early recognition (ERM), krise forebyggelses plan, etc. der
grundlæggende indeholder nogle af de samme elementer.
For alle indlagte patienter på lukkede afsnit tages stilling til, om der er behov for at udarbejde en
samarbejdsaftale. Hvis patienten kun er indlagt få dage, vil det ofte ikke være relevant, mens det for
patienter, der er indlagt mere end to dage, vil være væsentligt at få udarbejdet en samarbejdsaftale.
Samarbejdsaftalen bliver en del af behandlingsplanen/den indledende sygeplejevurdering, der
udformes inden for 24 timer efter indlæggelsen – dog undtaget de patienter, der som nævnt ovenfor er
indlagt i mindre end tre dage. I det omfang, det er muligt skal kontaktpersonerne i de ambulante
forløb inddrages tæt, så samarbejdsaftalen følger patienten i hele forløbet og løbende justeres.
Samarbejdsaftalerne indeholder en beskrivelse af, hvordan konflikter og tvangsfiksering kan
forebygges for den enkelte patient. Aftalen skal ligeledes beskrive, hvordan der kan tages størst
muligt hensyn til patientens egne ønsker, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

4.

FORMÅL

Formålet med at udforme samarbejdsaftaler er at få systematiseret og kvalitetssikret det
forebyggende arbejde for at nedsætte antallet af tvangsfikseringer.

5.

METODE OVERVEJELSER

Det er valgt ikke at pege på en enkelt metode fordi der fortsat er brug for metodisk udvikling. I stedet
er forskellige metoder gennemgået og vurderet.
Ved udvikling og implementering af den valgte metode kan de enkelte centre anvende PDSA-cirklen
på samme måde som beskrevet i ”Gennembrudsprojektet”:
http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/CFK/Projekter/Gennembrud/PDSA-metodebeskrivelse.pdf
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I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og
forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig og
overskuelig måde at afprøve forandringstiltag, reflektere over udfaldet og enten justere eller afprøve
videre på en større bruger/borgergruppe. Hver test-cyklus bidrager med ny viden og nye informationer
om, hvordan forandringstiltaget virker i den konkrete lokale kontekst.

6.

INDIKATORER FOR MÅLOPFYLDELSE
6.1. Samarbejdsaftalen indeholder som minimum en beskrivelse af hvad der trigger patientens
kriser (her primært kriser der involvere udad- og indad reagerende adfærd der kan føre til
tvangsfiksering) og en plan for hvordan krisen bedst håndteres. Aftalen skal ligeledes
beskrive, hvordan der kan tages størst muligt hensyn til patientens egne ønsker, hvis en
tvangsfiksering ikke kan forebygges.
6.2. Samarbejdsaftalen er udarbejdet sammen med patienten, det er fortrinsvis patientens plan.
Såfremt patienten ikke kan samarbejde omkring aftalen, beskrives dette og plejepersonalet
udformer aftalen ud fra deres tidligere kendskab til patienten, informationer fra pårørende
eller andre der kender patienten godt.
6.3. Samarbejdsaftalen skal udarbejdes indenfor det første døgn (dog undtaget patienter indlagt
mindre end 3 døgn).
6.4. Samarbejdsaftalen revideres løbende.
6.5. 80 % af alle patienter indlagt på afsnit der anvender tvangsfiksering har en samarbejdsaftale
der indeholder ovenstående elementer (dog undtaget patienter indlagt mindre end tre døgn).

Alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri der anvender tvangsfiksering, skal udvikle en model til
gennemførelse af en samarbejdsaftale der indeholder indikatoren 6.1, samt have denne implementeret
inden 1. januar 2015.
Målopfyldelsen (6.2, 6.3, 6.4 og 6.5) vurderes ved en audit hvor 10, tilfældigt udvalgte,
tvangsfikseringer i 2015 gennemgås. Såfremt centeret ikke har udført 10 tvangsfikseringer
gennemgås det antal centeret har haft. Denne audit gennemføres i 3. kvartal 2015 sammen med en
beskrivende evaluering af den valgte model (6.1).

7.

KVALITETSSTANDARDER

DDKM akkrediteringsstandard 2.7.3 – Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

8.

SAMARBEJDSAFTALER
8.1.

Mestringsanalyse – Risskov – Bilag 1

Materialet er udviklet af afsnit M.3. på Aarhus Universitetshospital Risskov, Region Midtjylland, i
forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt”.
Deres formål var at:
At udvikle et redskab til vurdering og håndtering af uro og aggression mhp forebyggelse af
tvang
At optimere det tværfaglige- og monofaglige arbejde, herunder at tydeliggøre og systematisere
den psykiatriske sygepleje
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At udvikle et redskab som inddrager både patienter, personale og pårørende
At sikre at virksomme tiltag bliver tilbudt målrettet og rettidigt
Særligt målrettet patienter med ADHD og oligofreni
Mestringsanalysen indeholder; en screening af patientens tidligere oplevelser og erfaringer, hvad der
trigger uro og angst hos patienten, hvilke advarselssignaler patienten oplever før situationer med uro
og angst, hvilke beroligende strategier patienten oplever der modvirke uro og angst samt aftaler om
hvordan patienten/personalet forholder sig før situationen opstår.
Materiale indeholder en PowerPoint fremlæggelse fra 2. læringsseminar samt deres udarbejdede
skemaer.

8.1.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Erfaringerne er fortsat noget begrænsede,
men de mener selv de har undgået nogle tvangsfikseringer efter udvikling og indførelse af metoden.
Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.2.

Samarbejdsaftale – PC Ballerup – Bilag 2

Materialet er udviklet af afsnit M.1. på Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden, i
forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt”. Samarbejdsaftalen indeholder; advarselstegn,
handleplan, og mulige forhold der tidligere har hjulpet.
Materialet indeholder rammerne for en aftale der udarbejdes i samarbejde mellem patienten og
personalet.

8.2.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Personalet oplever at effekten er ret stor, i
april måned havde de det laveste antal tvangsfikseringer indenfor det seneste år. Patienterne og
pårørende oplever sig involveret og hørt. Medarbejderne oplever at det giver en fælles faglig og for
patienten personlig referenceramme. Metoden er en af flere forebyggende interventioner der kan være
medvirkende til den positive udvikling.
Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.3.

Forebyggelse af angst og aggression – PC Hvidovre – Bilag 3

Materialet er udviklet på Psykiatrisk Center Hvidovre, i forbindelse med det første
”Gennembrudsprojekt” og senere revideret. Materialet indeholder formål og vejledning til forebyggelse
af angst og aggression. Formålet med vejledningen er at give personalet og patienter redskaber og
inspiration til at støtte patienten i urolige situationer samt at indbyde til at tage medansvar, ved at
inddrage egne erfaringer med at berolige sig selv. Vejledningen indeholder; eksempler på faktorer der
kan forebygge at patienten mister kontrollen og eksempler på faktorer der kan optrappe situationen.
Skemaet beskrives at kunne bruges som inspiration, hvorefter de fundne problemområder og
handlinger dokumenteres i sygeplejeplanen. Screeningen gennemføres senest andet døgn efter
indlæggelsen.

8.3.1.

Vurdering
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Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Personalet beskriver at det styrker
inddragelsen af patienten, at det forebygger – reducerer antallet af tvangsfikseringer, at
handlingsplanen styrker sygeplejen, at der tilbydes bedre mestringsstrategier til patienten og at den
er synlig for alle vagtlag/faggrupper.
Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.4.

Samarbejdsaftale – PC København – Bilag 4

Materialet er udviklet på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden, i forbindelse med dette
”Gennembrudsprojekt”. Samarbejdsaftalen indeholder; handleplan, og mulige aktiviteter der tidligere
har hjulpet.
Materialet indeholder rammerne for samarbejdsaftalen som del af efterfølgende plejeplan.

8.4.1.

Vurdering

Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes afsnit omhandlende
triggere/advarselssignaler og patientens præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.5.

Crisis Prevention Plan – Riveredge Hospital – Bilag 5

Dette materiale er fra Riveredge Hospital i Chicago, USA. Riveredge Hospital er et alment psykiatrisk
hospital med 115 senge. Der er tale om blandede afsnit: Børne-, unge- og voksenpsykiatri, en del
akutte afsnit. Krise-forebyggelses planen indeholder; en screening af patientens tidligere oplevelser og
erfaringer, hvad der trigger negative følelser og adfærd, hvilke advarselssignaler patienten oplever før
situationer med negative følelser eller adfærd, hvilke beroligende strategier patienten oplever der
modvirke de negative følelser eller adfærd.

8.5.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. De mener selv, at metoden er helt essentiel
for at kunne forebygge tvangsfikseringer og anden tvang.
Metoden vurderes, efter oversættelse og tilpasning til danske forhold, at kunne opfylde formålet.

8.6.
De-Escalation Form – Personal Safety Plan – Larkin Hospital
– Bilag 6
Dette materiale er også fra USA, fra Larkin Community Hospital, Florida. Larkin Community
Hospital er primært et somatisk hospital med 36 almen psykiatriske senge og 10 specielt højsikrede
psykiatriske senge. Den første del af materialet er spørge-guide til indsamling af patientdata og den
resterende del er et print fra den elektroniske patientjournal. De-eskalerings planen indeholder;
beroligende initiativer når patienten er oprevet/agiteret, plan for hvem/hvordan personalet kan
hjælpe, hvilke forhold der gør situationerne vanskeligere, tidligere oplevelser med tvangsfiksering
(anden tvang), præferencer hvis tvang ikke kan undgås og triggere (de to dokumenter bør samles til
et).

8.6.1.

Vurdering
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Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. De mener selv metoden er helt essentiel for
at kunne forebygge tvangsfikseringer og anden tvang.
Metoden vurderes, efter oversættelse og tilpasning til danske forhold, at kunne opfylde formålet.

8.7.

Crisis prevention plan – Joan Gillece – Bilag 7

Materialet beskrevet i dette bilag er overheads udarbejdet af Joan Gillece fra Substance Abuse and
Mental Health Services Administration (SAMSHA) i USA. Det er taget med fordi der er rigtigt mange
gode mulige triggere, advarselstegn og beroligende aktiviteter beskrevet.

8.7.1.

Vurdering

Dette materiale er kun taget med som inspiration.

8.8.

Personal Safety Plan – Elgin Mental Health Center – Bilag 8

Dette materiale er også fra USA, fra Elgin Mental Health Center, Chicago. Elgin Mental Health
Center har 75 almen-psykiatriske senge og 340 rets-psykiatriske senge. Planen indeholder;
beroligende initiativer når patienten er oprevet/agiteret, triggere, advarselssignaler, traume historie,
patientens præferencer såfremt det ikke er muligt at berolige patienten og datoer for evaluering.

8.8.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Metoden indeholder patientens præferencer
såfremt tvang ikke kan forebygges.
Metoden vurderes, efter oversættelse og tilpasning til danske forhold, at kunne opfylde formålet.

8.9.

Early Recognition Method (ERM) – Franz Flutters

Metoden er udviklet af Hollænderen Franz Flutters. ERM er en form for risikohåndteringsstrategi,
der udarbejdes sammen med patienten og dennes sociale netværk for at skabe læring omkring de
tidlige advarselssignaler og hvordan patienten (og personalet/omgivelserne) agerer når disse signaler
forekommer. Undervisningsmateriale omhandlende metoden er oversat til dansk men der er i dette
dokument intet bilag fordi metoden er underlagt copyright.

8.9.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er forskningsbaseret og har vist at kunne nedbringe andelen af
patient aggressioner og isolation (4).
Implementering af metoden er mere omfattende end de andre beskrevne, men har den fordel at man
kan arbejde videre med samme metode når patienten overflyttes/udskrives, derudover findes
undervisere der kan undervise i metoden. Metoden er ophavsretsligt beskyttet og hvis der er
centre/afdelinger/afsnit der ønsker mere information om ERM/at indføre ERM kan de kontakte Jesper
Bak, Psykiatrisk Center Sct. Hans (jesper.bak@regionh.dk).
Metoden vurderes, at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

9.

AFSLUTNING

I Region Hovedstadens Psykiatri vil følgende VIP dokumenter blandt andet berøre området:
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Psykiatriloven – fysisk magt/fastholdelse
Psykiatriloven – tvangsfiksering
Observationsniveauer
Observationsskema ved tvangsfiksering
Fast vagt og opsyn med den tvangsfikserede patient
Dokumentation ved anvendelse af tvang
Eftersamtaler ved ophør af en tvangsforanstaltning
Sygeplejepersonalets redegørelse for undtagelsesvis beslutning om tvangsfiksering før lægens
ankomst
Risikovurdering i sengeafsnit
Risikovurdering af den enkelte patient
Risikovurdering for vold og aggressioner (BVC)
Selvmordsrisiko - vurdering af gældende for Region Hovedstadens Psykiatri
Herudover vil der være lokale instrukser og vejledninger om alarmering, kriseforebyggelse, defusing,
debriefing, eftermøde, kugledyne, etc.
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Bilag 1. Mestringsanalyse – Risskov
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Bilag 2. Samarbejdsaftale – PC Ballerup

Samarbejdsaftale
Velkommen til afdeling M01 på Psykiatrisk Center Ballerup

Navn og CPR. Nummer: (Label)

Personalet her på afdelingen vil gerne vide, hvis der er ting/forhold, som personalet her på afdelingen
skal være opmærksomme på, og som vi kan hjælpe dig med, hvis situationen skulle opstå at du føler
dig tiltagende rastløst, vred, opkørt eller angst.
I samarbejde med dig vil personalet gerne finde ud af, hvorledes vi bedst kan hjælpe dig, når du eller
vi oplever, at du er ved at miste kontrollen.

Kort beskrevet vil vi gerne vide, hvad dine advarselstegn er?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Hvorledes kan vi som personale hjælpe dig bedst muligt?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Hvad ønsker jeg andre gør (eller IKKE gør)?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Andre forhold der gør sig gældende ved denne indlæggelse?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________
Dato:
patient

Underskrift fra personalet

_________________________
Underskrift fra dig som
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Samarbejdsaftale
Eksempler på forslag der tidligere har hjulpet dig:
Tid alene på stue
Tid med personale på din stue
Åndedrætsøvelser
Gåtur med personale
Et bad
Kugledyne
PN medicin og evt. hvilken:_____________________
Fysisk kontakt
Lytte til musik
Ryge
Skrive dagbog eller notere dine oplevelser
Læse avis, blad eller bog
Telefonsamtale med pårørende
Spise eller dikke kaffe eller te
Aktiviteter som bordtennis, kortspil, bordfodbold
Opholde dig i fællesmiljøet
Andet:

18

Bilag 3. Forebyggelse af angst og aggression – PC Hvidovre

Formål og vejledning til skema for forebyggelse af angst og aggression.
Tidligere erfaringer har vist, at forebyggende tiltag i forhold til angst og aggression
kan nedbringe tvang. Som et led i dette implementeres skema for forebyggelse af
”angst og aggression ”
Formål:
At give personalet og patienter redskaber og inspiration til at støtte patienten i
urolige situationer samt at indbyde til at tage medansvar, ved at inddrage egne
erfaringer med at berolige sig selv.
Vejledning:
Samtalen afholdes sammen med patienten hvor patientens uro ikke er påtrængende
og senest 3. indlæggelses døgn. Skemaet kan bruges som inspiration. Problemområde
og handlinger dokumenteres i sygeplejeplanen.
Faktorer kan forebygge patienten mister kontrollen.
Hjælp til at trække dig, med at trække dig, med eller uden personale.
Samtale med personale.
Skrive dine tanker ned.
Åndedræts øvelser.
Tage et bad.
Lytte til musik.
Telefonopkald til familien mm
Kugledyne/Ballstick
P.N. medicin.
Drikke /spise
Andet.
Faktorer der kan optrappe situationen.
Blive rørt ved
Døren til stuen er lukket
Døren til stuen er åben.
Høj lyde.
TV.
Være alene.
Særlige tidspunkter på dagen (hvornår)
Særlige dage.
Andet.

Tvangsgrp. 13/3 -13

19

Bilag 4. Samarbejdsaftale – PC København
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Bilag 5. Crisis Prevention Plan – Riveredge Hospital
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Bilag 6. De-Escalation Form – Personal Safety Plan – Larkin Hospital
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Nedbringelsen af antallet af bæltefikseringer sker ved:
• At ledere og medarbejdere i alle led af organisationen
involverer sig og tager ejerskab på indsatsen for at
nedbringe bæltefikseringer, herunder den ændring i
kultur og ledelse, der forudsættes.

Dette mål understøtter regeringens målsætning, der er
fastlagt til en nedbringelse af tvang med 50 % inden
udgangen af 2020. Frem til 2020 skal vi således have
nedbragt antallet af bæltefikseringer med mindst 918
episoder.

Antallet af bæltefikseringsepisoder skal i 2014 nedbringes med 20 %, dvs. 360 episoder. Det svarer til, at hospitalet samlet set skal have én bæltefiksering mindre hver
dag.

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder med
særligt fokus på bæltefikseringer. Denne handleplan beskriver de konkrete initiativer, som iværksættes for at
nedbringe bæltefikseringerne. RHP deltager desuden
i den nationale indsats Sikker Psykiatri og fastholder
udviklingsarbejdet i Gennembrudsprojektet. Det igangværende arbejde med at udvikle en forbedringskultur
danner sammen med de øvrige indsatsområder og strategier – herunder brugerdeltagelsesstrategien – rammen
om arbejdet.

FORORD OG FORMÅL
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Vicedirektør
Region Hovedstadens Psykiatri

Anne Hertz

Med venlig hilsen

Herudover kan centrene selv plukke fra listen og sætte
initiativer i gang.

Indsatsområderne iværksættes dels som fælles, tværgående initiativer, dels som selvstændige initiativer på de
enkelte centre. Der er prioriteret i indsatserne, idet nogle
af aktiviteterne allerede er påbegyndt eller kan iværksættes snarest, mens andet først igangsættes senere i 2014
eller i 2015. Bagerst i denne handleplan findes en plan for
implementering af initiativerne.

• At der er vedvarende fokus på forbedringstiltag i forhold til at nedbringe tvang i det enkelte patientforløb,
i det lokale arbejde på det enkelte center og i det generelle udviklingsarbejde i hele organisationen.
• At udgangspunktet altid er den enkelte patients recovery-proces, og at samarbejdet med patienten og
dennes pårørende styrkes.

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri
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Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri

For så vidt angår bæltefikseringer betyder det, at alle typer af bæltefikseringer (dvs. alle varigheder) analyseres
på baggrund af de data, der dels er tilgængelige på tværs
af hele hospitalet, dels er tilgængeligt lokalt på det enkelte center. Det kan fx være data vedr. tid, sted, vagtplan
osv.

• Datadrevet ledelse
Data anvendes aktivt som et ledelsesredskab til at
træffe beslutninger ud fra, som et arbejdsredskab i hverdagen og som feedback til medarbejderne. Formålet er
dels at synliggøre, hvilke områder det er relevant at sætte
fokus på, dels hvilke forbedringer de iværksatte tiltag resulterer i.

• Målstyring
Der fastlægges fælles mål for hele RHP, og målene nedbrydes på afsnitsniveau på alle centre. Der følges op dels
i centerchefkredsen og på centerniveau. Det er en ledelsesmæssig vurdering på det enkelte center, hvordan det
enkelte afsnit bidrager til målopfyldelsen.

INDSATSER:
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Der udvikles desuden parametre til at monitorere på de
processer, som ligger bag tvangsepisoderne.

• Monitorering
Via monitoreringssystemerne bliver en række parametre
vedr. anvendelsen af bæltefikseringer løbende fulgt, og
der udarbejdes månedligt rapporter til monitorering i PLIS
2.0. I monitoreringerne kan antal, varighed, omfang m.m.
følges og ses i forhold til fx antallet af indlagte patienter
mhp. at følge udviklingen og analysere de konkrete elementer nærmere. Der arbejdes ud fra den hypotese, at
en mere rationel medicinanvendelse kan være medvirkende til at nedbringe antallet af bæltefikseringer. Der
skal løbende udvikles metoder til monitorering af andre,
afledte parametre i forhold til nedbringelsen af bæltefikseringer, herunder medicin, misbrug, arbejdsskader m.m.

• Synliggørelse og kommunikation
Centrene arbejder med at visualisere, synliggøre og kommunikere mål og målopfyldelse. Internationale erfaringer
viser, at det bidrager positivt til det konkrete målstyringsarbejde, når mål, data og resultaterne af personalets indsats bliver synligt i form af grafiske illustrationer/fremstillinger.

Målstyring og en øget brug af data som en aktiv del af det kliniske arbejde er et væsentligt led i RHP’s
forbedringsarbejde. Fastlæggelse af fælles mål samt brug af data handler om systematisk, ledelsesmæssig styring og opfølgning. Vi tager afsæt i den viden, vi har, styrer efter mål og reagerer på manglende målopfyldelse. Ledere og medarbejdere har adgang til en række relevante data om tvang og relaterede forhold i fx PLIS og medicinmonitoreringssystemet.

DETTE ER UDGANGSPUNKTET :

MÅLSTYRING
OG DATADREVET
LEDELSE

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri
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Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri

BEHANDLING

Alle centre beskriver den model, de anvender, og gennemfører en evaluering efter et år.

Forslag til modeller er:
• Gennemgangen udføres via supervision fra et naboafsnit.
• Gennemgangen udføres af et kvalitetsteam på centret.
• Gennemgangen udføres af et team bestående af
medarbejdere og patienter, hvor de konkrete bæltefikseringer drøftes i anonymiseret form.
• Gennemgang i ledelsen i samarbejde med afdelingen.

• Gennemgang af alle bæltefikseringer
Der skal dagligt gennemføres en systematisk gennemgang af alle bæltefikseringer på centret. Formålet er
fælles læring, forebyggelse, bedre faglig kvalitet og etik
i selve tvangsanvendelsen. Der er ikke fastlagt én fælles
model, og det enkelte center kan derfor udvikle og afprøve forskellige tilgange. Der skal anvendes en systematik i
gennemgangen (dvs. en model/form) og indsamles erfaringer på baggrund af den anvendte model.

INDSATSER:
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• DAT-behandling
Opgørelser fra Region Midt viser, at ca. 80 % af den tvang,
der anvendes, er relateret til patienter med selvskadende adfærd. Der er gode erfaringer med behandling med
Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) i forbindelse med denne

• Kognitiv miljøterapi
Alle centre er p.t. i gang med at udbygge brugen af kognitiv miljøterapi. På PC Sct. Hans er det på baggrund af
længere tids brug konkluderet, at der først opnås en
egentlig effekt, når den kognitive miljøterapi er forankret
i alle faggrupper. I efteråret 2014 gennemføres en undersøgelse af, hvor langt de enkelte centre er med brugen af
kognitiv miljøterapi.

• Fokus i behandlingsplanerne på medicin i akutte
situationer
I behandlingsplanerne skal lægen sammen med patienten tage stilling til, hvilken medicin der kan gives i en situation med akut uro. Medicinen fastlægges ud fra gældende vejledninger og rationel farmakoterapi. Formålet er
at sikre, at der på forhånd er taget stilling til dette forhold,
således at personalet ikke skal træffe et vanskeligt valg
i en akut situation, hvor der evt. ikke er et tilstrækkeligt
kendskab til patienten. Medicinen skal dog altid ordineres af den vagthavende læge i den konkrete situation.

RHP fortsætter med at styrke behandlingen og den faglige kvalitet. Dette omfatter den medicinske
behandling, den terapeutiske behandling – særligt kognitiv terapi – samt et vedvarende fokus på brugerdeltagelse (dvs. patienter, pårørende og øvrige netværk) og en understøttelse af patientens recovery-proces. Bæltefikseringer og arbejdet med at nedbringe antallet skal ses i sammenhæng med hele
den behandlingsindsats, der generelt foregår i RHP, dvs. både alle de konkrete behandlingstilbud og
det samlede forløb, som patienterne indgår i. En indsats for at nedbringe bæltefikseringer må derfor
ikke isoleres til kun at handle om selve den konkrete situation, hvor en konflikt eskalerer med risiko for
bæltefiksering.

DETTE ER UDGANGSPUNKTET:

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri

• Dobbeltindlagte patienter
Der bør sikres en hensigtsmæssig registrering vedr. dobbeltindlagte, således at det bliver muligt at følge udvik-

• Åbne gruppetilbud
Muligheden for og effekten af at etablere åbne gruppetilbud på de lukkede afsnit undersøges. Erfaringer fra Maudsley i London viser, at åbne gruppetilbud kan fungere dels
som et behandlingstilbud, dels som et aktivitetstilbud for
indlagte patienter på de lukkede afsnit.

• Forsøg med sanserum/time out-rum
Der planlægges og gennemføres forsøg med sanserum/
time out-rum på PC Hvidovre via Gennembrudsprojektet.
Sanserummet/time out-rummet kan anvendes som en
forebyggende indsats i en uropræget eller konfliktfyldt situation, hvor patienten sammen med en medarbejder får
mulighed for at trække sig tilbage og væk fra det øvrige
miljø i afsnittet. Der arbejdes med at udvikle den mest
hensigtsmæssige model.

• Bæltefri afsnit
I forlængelse af regeringens beslutning om at afprøve
bæltefri afsnit i psykiatrien, er der igangsat et forarbejde
på PC Hvidovre og PC Ballerup. Der planlægges således
forsøg med bæltefri afsnit på de to centre. Centrene
samarbejder om planlægningen, men der afprøves forskellige metoder hvert sted. Der følges systematisk op
på begge forsøg. Der planlægges desuden forsøg med
bæltefri afsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

patientgruppe på PC Glostrup, og der arbejdes derfor på
at udbrede metoden i RHP. Der etableres en uddannelsesindsats fra centralt hold mhp. at uddanne relevante
medarbejdere på sengeafsnittene.

9

• Forløb, der ikke førte til bæltefiksering
Erfaringer fra andre brancher viser, at systematisk opsamling af viden om ’nærved-ulykker’, dvs. analyse af hvorfor/
hvilke forhold der gjorde, at der ikke skete en ulykke, medfører et større fald i antallet af ulykker, end analyserne af
de egentlige ulykker. Dette bør afprøves som redskab
i RHP, hvor det undersøges, om der kan dokumenteres
en positiv effekt af at analysere de situationer, hvor det
kunne være endt med en bæltefiksering. En sådan analyse vil dermed omfatte en positiv, anerkendende drøftelse af, hvordan situationen blev håndteret, og hvad der
fungerede godt. Dette kan pege på adfærd, handlinger og
kommunikationsform, som ønskes gentaget fremover.

• Misbrug
Patienter med en samtidig psykisk lidelse og et misbrug
(dobbeltdiagnoser) udgør en særlig udfordring. Påvirkningen af euforiserende stoffer forværrer patientens tilstand
og gør det desuden vanskeligt for personalet at vurdere
og håndtere konkrete situationer. Kompetencecenter
for Dobbeltdiagnoser får derfor til opgave at udarbejde
forslag til, hvordan der kan arbejdes forebyggende med
denne patientgruppe ift. at nedbringe antallet af bæltefikseringer.

lingen. En stigende del af de patienter, der bliver bæltefikseret, er dobbeltindlagte i somatikken, men området
har hidtil ikke indgået i det forebyggende arbejde vedr.
nedbringelse af bæltefikseringer. Der er derfor nu behov
for en fokuseret indsats. Når der foreligger relevante data,
skal det afklares, hvilken form for videndeling mellem somatik og psykiatri, der er behov for, samt hvilke målrettede indsatser vedr. dobbeltindlagte patienter, der evt.
bør iværksættes.

•

Personalets tilgang til patientens evt. manglende accept af rammerne bidrager til at definere et afsnits
kultur. Udgangspunktet skal være ens principper/
rammer, men plads og fleksibilitet til at rumme patienternes forskellighed. Det gælder eksempelvis i
forhold til husordenen. Der arbejdes med en hensigtsmæssig forvaltning og formidling af rammerne
generelt – altid med afsæt i den enkelte patient og
den aktuelle situation. For at imødekomme konflikter
tilbydes patienterne et alternativt valg og mulighed
for medbestemmelse. Dette for at modvirke, at pa-

• Konfliktforebyggende kultur og god kommunikation
– forholdet mellem rammer og relationer
Ledere og medarbejdere medvirker til at gennemføre en
kulturændring i forhold til kommunikation, adfærd, forvaltning af rammerne og samarbejde med patienterne.
Personalet skal kunne agere i spændingsfeltet mellem
rammerne og patientens autonomi. Alle medarbejdere
skal have faglige kompetencer ift. at kende definitionen
på en konflikt og kunne kommunikere ligeværdigt og nedtrappende i en konflikt:

INDSATSER:
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Der etableres en kultur, hvor ledelsen opfordrer til og
understøtter faglige drøftelser blandt personalet af
spændingsfeltet mellem rammerne og det velfungerende relationsarbejde.

•

• Samarbejdsaftaler
For alle indlagte patienter på lukkede afsnit tages stilling
til, om der er behov for at udarbejde en samarbejdsaftale. Hvis patienten kun er indlagt få dage, vil det ofte ikke
være relevant, mens det for patienter, der er indlagt mere
end fx et par dage, vil være væsentligt at få udarbejdet
en samarbejdsaftale.

Alle medarbejdere trænes i konfliktforståelse og i at
forstå konfliktens væsen som et kompromis mellem
forskellige parter, hvor der er et entydigt fokus på patientens behov – og at medarbejderne kan kommunikere hensigtsmæssigt i en konflikt. Medarbejdernes
evt. oplevelse af magtesløshed i en konfliktfyldt situation kan føre til en uhensigtsmæssig brug af magt.

•

tienterne oplever en afvisning (’nej-kultur’), hvilket kan
bidrage til at eskalere en konflikt. Det er væsentligt at
fastholde, at mindstemiddel-princippet er gældende.

Stærke faglige og personlige kompetencer og et tværfaglig samarbejde er udgangspunktet for at sikre
patienterne god behandling og dermed nedbringe antallet af bæltefikseringer. I RHP betragtes det som
grundlæggende og nødvendige kompetencer, at medarbejdere og ledere dels har relevant sundhedsfaglig viden, dels arbejder recovery-orienteret, dels kan kommunikere og samarbejde anerkendende
med patienterne.
RHP arbejder med at implementere en forbedringskultur, hvor der løbende sættes mål, følges op og
iværksættes de relevante ændringer. Patienter og pårørende inddrages i dette arbejde. Både i beslutninger om eget behandlingsforløb og i udviklingen af RHP’s tilbud og organisering – herunder i arbejdet
med at nedbringe tvang.

DETTE ER UDGANGSPUNKTET:

SAMARBEJDE
OG KOMPETENCER

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri

Der udarbejdes en fælles skabelon for samarbejdsaftaler på baggrund af resultaterne i Gennembrudsprojektet.
Medarbejderne trænes i at anvende de aktiviteter, der
er patientens ønske ved en evt. konfliktfyldt situation.

•

•

Samarbejdsaftalerne indeholder en beskrivelse af, hvordan konflikter og bæltefiksering kan forebygges for den
enkelte patient. Aftalen skal ligeledes beskrive, hvordan
der kan tages størst muligt hensyn til patientens egne
ønsker, hvis en bæltefiksering ikke kan forhindres.

I det omfang, det er muligt skal kontaktpersonerne i de
ambulante forløb inddrages tæt, så samarbejdsaftalen
følger patienten i hele forløbet og løbende justeres.

Samarbejdsaftalen bliver en del af behandlingsplanen,
der udformes inden for 24 timer efter indlæggelsen – dog
undtaget de patienter, der som nævnt ovenfor kun er indlagt i få dage.
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Samarbejdsaftalen evalueres og evt. justeres ifm. de
lovpligtige eftersamtaler samt i det ambulante forløb.
• Særlige kompetencer for medarbejdere i lukket
afsnit
Behandlingsopgaven på lukkede afsnit bør i videst muligt omfang varetages af specialuddannet personale. Indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer kræver dels en
bred sundhedsfaglig viden om psykopatologi, medicin,
somatisk sygdom m.m., dels særlige kompetencer, som
er relevante i forhold til opgaverne på netop et lukket afsnit, fx i kognitiv miljøterapi. Medarbejderne bør have de
relevante kompetencer, og det enkelte afsnit arbejder på
baggrund af en fælles viden/tilgang. Derfor nedsættes
en tværgående arbejdsgruppe, som har til formål at beskrive og fastlægge de kompetencer, som alle medarbejdere på lukkede afsnit i RHP skal have. Samtidig vurderes,
hvilken uddannelsesindsats det evt. kræver på tværs af
organisationen.

•

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri

• Vedligeholdelsestræning
Centrene iværksætter de ledelsesmæssige tiltag, der er
nødvendige for at vedligeholdelsesinstruktørfunktionen
er en fast integreret del af forebyggelsesarbejdet på det
enkelte center.

Der afholdes som minimum en fast månedlig træning
med registrering af fremmødte, således at det sikres, at
alle relevante medarbejdere deltager, samt evaluering af
undervisningsindholdet. Undervisningen kan bidrage til at
nedbringe antallet af bæltefikseringer og bør derfor have
fokus på forebyggende initiativer blandt personalet. Der
udvikles en model for effektevaluering af træningen.

• Vedligeholdelsestræning
Centrene iværksætter de ledelsesmæssige tiltag, der er
nødvendige for at vedligeholdelsesinstruktørfunktionen
er en fast integreret del af forebyggelsesarbejdet på det
enkelte center.

• Introduktionsprogram målrettet yngre læger
Der udformes et særligt introduktionsprogram målrettet de yngre læger til gennemførelse inden den første
vagt. Fokus vil være på akutpsykiatri samt kompetencer
i voldsforebyggelse med udgangspunkt i lægens rolle i
akut opståede situationer.

Kompetencerne anvendes løbende i ledelsen af den enkelte medarbejder, og udviklingsbehov drøftes og aftales
som minimum ved den årlige MUS.

Der tages bl.a. afsæt i et igangværende kompetenceprojekt på PC Hvidovre og i evidensen fra The Safewards
Project fra South London & Maudsley.

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri
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• Inddragelse af medarbejdere med brugerbaggrund
Der er ansat medarbejdere med brugerbaggrund på flere
centre, og denne medarbejdergruppe kan inddrages i forbindelse med indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer. Konkret kan medarbejdere med brugerbaggrund fx
inddrages ved udarbejdelse af samarbejdsaftalerne eller
og i forbindelse med generelle aktiviteter for patienterne
på centeret.

• Deltagelse i Sikker Psykiatri
RHP deltager i den nationale indsats Sikker Psykiatri, der
har til formål at reducere forekomsten af uventede dødsfald og forekomsten af utilsigtede skader. Et af indsatsområderne herunder er mindre anvendelse af tvang, og
PC Glostrup repræsenterer hospitalet.

• Gennembrudsprojektet
Det igangværende udviklingsarbejde i Gennembrudsprojektet fortsætter. For at sikre, at gode erfaringer og løsninger udbredes til hele hospitalet, afholdes en fælles, årlig
workshop for medarbejdere på lukkede afsnit i RHP. På
workshoppen præsenterer medarbejdere, der har deltaget i Gennembrudsprojektet, deres konkrete erfaringer
med implementering af de forskellige tiltag. Der er derfor fokus på erfaringsudveksling kliniker-til-kliniker. Workshoppen afholdes første gang i efteråret 2014.

Der afholdes som minimum en fast månedlig træning
med registrering af fremmødte, således at det sikres, at
alle relevante medarbejdere deltager, samt evaluering af
undervisningsindholdet. Undervisningen kan bidrage til at
nedbringe antallet af bæltefikseringer og bør derfor have
fokus på forebyggende initiativer blandt personalet. Der
udvikles en model for effektevaluering af træningen.
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AKTIVITETER

•

Der skal være mulighed for motion både i dag- og
aftentimerne. Det er væsentligt, at mulighederne for
motion fastholdes, og at planlagte fysiske aktiviteter
gennemføres.

o
I samarbejde med patienterne laves en individuelt tilrettelagt plan for motion/fysisk træning. Dette
gælder for alle patienter, der er indlagt på lukkede afsnit i mere end tre dage. Afhængigt af længden på patientens indlæggelse kan det være relevant at justere
i planen undervejs. Patienten skal have kendskab til
planen samt støttes i at følge den.

•

•
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•

• Motion
Der etableres mulighed for motion og fysisk aktivitet i de
enkelte afsnit på alle centre. De konkrete tilbud tilpasses
patientgruppen, deres ønsker og behov samt hvad der er
muligt inden for de eksisterende fysiske rammer. Aktiviteterne kan både involvere en udvidelse af eksisterende motionsmuligheder og helt nye tiltag. Der er gode erfaringer
fra Gennembrudsprojektet med at involvere patienterne i
planlægningen af både form og indhold. Det er derfor også
væsentligt, at der løbende evalueres i afsnittet på de konkrete muligheder for motion.

Adgang til tv på alle patientstuer (enestuer) samt adgang til internettet bør medtænkes i forbindelse med
ny- og ombyggeri. Muligheden for at trække sig tilbage
til sin stue og være beskæftiget med film, internettet
eller lignende kan medvirke til at forebygge konflikt- eller angstfyldte situationer.

• Tv og andre tilbud
Der etableres aktivitetsmuligheder i de enkelte afsnit på
alle centre. De konkrete tilbud tilpasses patientgruppen,
deres ønsker og behov. Dette kan både involvere en udvidelse af eksisterende aktiviteter og helt nye tiltag. Der er
gode erfaringer fra Gennembrudsprojektet med at involvere patienterne i planlægningen af både form og indhold.
Det er derfor også væsentligt, at der løbende evalueres i
afsnittet på de konkrete aktiviteter.

Der skal være aktiviteter både i dag- og aftentimerne,
og patienterne bør kende aktiviteterne på fx ugebasis. Det er væsentligt, at aktiviteterne gennemføres
som planlagt.

•

INDSATSER:

I det omfang, at patienterne ønsker det, kan også de
pårørende inddrages i planlægningen af motion/fysisk aktivitet.

Aktivitet og meningsfuld beskæftigelse kan medvirke til at forebygge situationer, der kan resultere i en
bæltefiksering. Undersøgelser af patienttilfredsheden viser, at især patienter på de lukkede afsnit keder
sig og efterspørger flere aktiviteter. Derfor ønsker RHP at forbedre aktivitetstilbuddene til patienterne.
Rammerne kan være forskellige fra center til center, og der vil derfor ikke være mulighed for at tilbyde
den samme type aktivitet alle steder. Men alle centre kan øge aktivitetsniveauet inden for de rammer,
der er til stede.

DETTE ER UDGANGSPUNKTET:
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I samarbejde med patienterne laves en individuelt tilrettelagt aktivitetsplan. Dette gælder for alle patienter,
der er indlagt på lukkede afsnit i mere end tre dage.
Afhængigt af længden på patientens indlæggelse kan
det være relevant at justere i aktivitetsplanen undervejs. Aktiviteterne bør være planlagte, og patienten
skal have kendskab til planen samt støttes i at følge
den.
Der bør være mulighed for, at patienterne kan modtage besøg og vedligeholde deres kontakt til venner,
familie og netværk under velfungerende rammer. Dette bør derfor prioriteres på centrene med afsæt i de
konkrete, fysiske forhold det enkelte sted.

•

•
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I det omfang, at patienterne ønsker det, kan også de
pårørende inddrages i planlægningen af aktiviteter.
• Let adgang til mad og drikke
Sund og tilstrækkelig kost kan bidrage til, at patienternes
generelle sundhed og velbefindende forbedres, og samtidig have en dæmpende effekt i forhold til uro, rastløshed
og potentielt konfliktfyldte situationer. Patienterne på de
lukkede afsnit bør derfor i højere grad have adgang til sund
kost, når de selv ønsker det. Der bør være let adgang til
mad, frugt og drikkevarer hele døgnet. Dette bør også
medtænkes i forbindelse med ny- og ombyggeri.

•

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri

Igangsættes
3. kvartal 2014.

Kognitiv miljøterapi:

Afventer finansiering.

Igangsættes
2. kvartal 2014.

Bæltefri afsnit

Forsøg med sanserum/time out-rum
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Igangsættes
3. kvartal 2014.

DAT-behandling

•	Undersøgelse af brug af kognitiv
miljøterapi

Igangsættes
3. kvartal 2014.

Monitorering

Fokus i behandlingsplanerne på medicin i
akutte situationer

Igangsættes i
1. kvartal 2014.

Synliggørelse og kommunikation

Igangsættes
3. kvartal 2014.
Evaluering
3. kvartal 2015.

Igangsættes i
1. kvartal 2014.

Datadrevet ledelse

Gennemgang af alle bæltefikser

Igangsættes i
1. kvartal 2014.

Målstyring

Målstyring og
datadrevet ledelse

Behandling

Igangsættes i
1. kvartal 2014.

Indsats

Tidsplan

RHP indgår i den nationale taskforce vedr. nedbringelse af
tvang, som regeringen har bedt Sundhedsstyrelsen om
at nedsætte. Indsatsen i RHP justeres løbende på baggrund af konklusioner i den nationale taskforce, lige som
resultater og tiltag fra Gennembrudsprojektet løbende vil
blive inddraget.

krete indsatser evalueres. Det afgøres i den forbindelse,
hvilke nye tiltag der derefter er behov for.

Indsatsområde

IMPLEMENTERINGSPLAN:

Arbejdet med at nedbringe bæltefikseringerne følges
desuden i centerchefkredsen, herunder antal episoder.
Ved udgangen af 2015 drøftes handleplanen, og de kon-

Direktionen holder møder med alle centre og indgår i den
forbindelse partnerskabsaftaler med centerledelserne
om, hvordan der lokalt følges op, og hvordan handleplanen konkret bliver udmøntet.

IMPLEMENTERING OG UDMØNTNING
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Aktiviteter

Samarbejde og kompetencer

Igangsættes
4. kvartal 2014.

Misbrug

Igangsættes
4. kvartal 2014.

Særlige kompetencer for medarbejdere i
lukket afsnit

Igangsættes
1. kvartal 2014.

Deltagelse i Sikker Psykiatri

Igangsættes
4. kvartal 2014.

Fleksibel adgang til mad og drikke
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Igangsættes
2. kvartal 2014.

Aktiviteter

Igangsættes
1. kvartal 2014.

Igangsættes
3. kvartal 2014.

Årlig workshop om erfaringer med
nedbringelse af bæltefikseringer

Inddragelse af medarbejdere med
brugerbaggrund

2014.

Model for effektevaluering

Igangsættes
3. kvartal 2014.

Igangsættes i
1. kvartal 2014.

Samarbejdsaftaler

Vedligeholdelsestræning

Igangsættes i
1. kvartal 2014.

Konfliktforebyggende kultur og god
kommunikation

Igangsættes i
4. kvartal 2014.

Igangsættes
2. kvartal 2014.

Dobbeltindlagte patienter

Forløb, der ikke førte til bæltefiksering

Igangsættes
1. kvartal 2015.

Åbne gruppetilbud
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TERMA: TERapeutisk Møte med Aggresjon, Geir Olsen, 2013

Speaking out - Illness Insight and Recovery: How Important is Illness Insight in Peoples’ Recovery Process, Lisa Korsbek, PC Ballerup/Region Hovedstadens Psykiatri, 2013

Six Core Strategies for Reducing Seclusion and Restraint Use, National Association of State Mental Health Program
Directors, USA, rev. af Kevin Ann Huckshorn, 2006

The Safewards Projects, Len Bowers, Institute of Psychiatry at The Maudsley/South London and Maudsley NHS/
King’s College London
Final Intervention List, 2013
Underartikler:
• The Safewards Model. A Brief Guide
• Model Safewards
• Understanding unsafe and risky patient behaviors
• Staying calm, poised, confident, unworried, open, friendly and positive towards patient

RTE Guide til Review af Tvangsfikseringsepisoder, Jesper Bak, PC Sct. Hans, 2013

Pennsylvania State Hospital System’s Seclusion and Restraint Reduction Program, Gregory M. Smith, Robert H. Davis,
Edward O. Bixler, Hung-Mo Lin, Aidan Altenor, Roberta J. Altenor, Bonnie D. Hardentstine, George A. Kopchick

MOHOST scoringsark, dansk version af Kirsten Petersen, Jette Andersen og Tine Bieber Lunn, 2008.

Low Arousal, Managing Aggressive Behaviour in Care Settings. Understanding and Applying Low Arousal Approaches,
Andy McDonnell, 2010

Do locked doors in psychiatric hospitals prevent patients from absconding?, Undine E. Lang, Susanne Hartmann,
Sandra Schulz-Hartmann, Yehonala Gudlowski, Roland Ricken, Ingrid Munk, Dorothea von Haebler, Juergen Gallinat,
Andreas Heinz, 2010

Disclosure: What is the point and for whom?, Lisa Korsbek, PC Ballerup/Region Hovedstadens Psykiatri, 2013

Cluster-Randomized Controlled Trial of Reducing Seclusion and Restraint in Secured Care of Men With Schizophrenia,
Anu Putkonen, Satu Kuivalainen, Olavi Louheranta, Eila Repo-Tiihonen, Olli-Pekka Ryynänen, Hannu Kautiainen, Jari
Tiihonen, 2013

The bulldozer and the ballet dancer: aspects of nurses’ caring approaches in acute psychiatric intensive care,
A. Björkdahl, T., Palmstierna & G. Hansebo,m_1548 510

Bergen-modellen

LITTERATURLISTE
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Nedbringelse af tvang i Psykiatrien 2012-2015

Slutrapport
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REGION HOVEDSTADEN

Psykiatrisk Center Ballerup M01s afsluttende rapport om
nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets navn

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup
akut intensiv afdeling M01, Ballerup

Om afsnittet

Akut intensiv afdeling, normeret til 16 senge, modtager alle indlagte
der har behov for intensiv behandling, normering af personale er 4/5 i
dagvagt, 4 i aftenvagt og 3 i nattevagt.

Om teamet

Ashmat Ayarmal sosu-assistent,
Henrik Midjord sosu-assistent,
Anders Borby sosu-assistent,
Jeanette Faaborg Rasmussen, sygeplejerske,
Anja Juul Andersen afdelingssygeplejerske
anja.juul.andersen@regionh.dk Tlf: 38645001/61391423

2.

Resume af opnåede resultater

Vi har på afsnit M01 udviklet og implementeret samarbejdsaftale, der udarbejdes på hver enkelt patient indenfor 24 timer efter indlæggelse. Patienten spørges ind til tidligere erfaringer,
ønsker i akuttilstand samt mestringsstrategier. Udviklet og implementeret en akut medicin
plan på alle indlagte patienter. Denne plan udfyldes af indlæggende læge, dette giver et hurtigt overblik over medicin, der kan tilbydes i akutte situationer. Nedlagt personalekontor og
oprettet front/back office. Dette for at opfylde ønsket om at komme sygeplejen tættere på
patienterne, og hurtigt kunne identificerer og deeskalerer evt. akutte situationer. Samt skabe
et rum for personalet, hvor der er ro til at udfører det arbejde der ikke kan foregå hos patienten. Ændring af arbejdsgange til teamstruktur, for at give den enkelte patient den bedst mulige behandling og sygepleje. Hvilket alt sammen har været medvirkende til en kulturændring.
Ombygning af ny have, hvor muligheder for aktivitet og sansestimuli er centralt. Udvidelse af
fysioterapi og aktivitetstilbud øget døgnet rundt. Et kontinuerligt fokus på kulturen og den
sociale kapacitet i afdelingen, samt implementering af tiltagene på de andre intensive afdelinger i centret.
3.

Afsnittets/teamets mål

Vi ønsker at udarbejde handleplaner/kriseplaner i samarbejde med patienter der tidligere har
været udsat for tvang eller har scoring på brøset. Bruge data fra eftersamtaler, til udarbejdelse af kriseplaner. Udarbejdelse af kriseplan for og i samarbejde med den enkelte patient således at aktiviteter i videst muligt omfang også anvendes til at afværge episoder der potentielt
kan føre til tvangsfikseringer.
Etablering af aktiviteter på afsnittene, herunder udarbejdelse og anvendelse af individuelle
aktivitetsplaner som udarbejdes i samarbejde med den enkelte patient.
Resultatmål:




Nedbringe bæltefikseringer med 25 %
Nedbringe gentagende bæltefikseringer med 25 %
Øge den patientoplevede tilfredshed ved bæltefiksering (målt via eftersamtaler).
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Procesmål:








Alle patienter bliver screenet ved BVC i hver vagt. Alle patienter skal have en samarbejdsaftale indenfor 24 timer. Udarbejdelsen sker i samarbejde med patienten, pårørende og tidligere afholdte eftersamtaler inddrages.
Alle patienter tilbydes målrettede aktiviteter, herunder fysisk træning.
Bruger- og pårørendeinddragelse i forbindelse med udformning af aktivitetsmiljøet.
Alle patienter skal ved indlæggelse have udfærdiget en plan for medicinsk behandling i
den akutte fase. Denne udfærdiges af indlæggende læge, og revurderes ved gennemgang i størst mulig omfang af afsnittets læge, der som oftest har kendskab til patienten.
Kontinuerligt arbejde med afsnittets kultur, recovery, kognitiv terapi og den motiverende samtale.

Balancerede mål:








Nedbringelse af voldsregistreringer
Nedbringelse i anvendelse af tvangsmedicin
Nedbringelse i anvendelse af tvangstilbageholdelser
Reducering af patientklager i forbindelse med tvangsanvendelse
Øget tilfredshed, adherænce og behandlingsalliance
Forebygge hyppige genindlæggelser
Øget arbejdsglæde, ved at bidrage til høj faglighed og indsatsområder/procesmål

Der afholdes info-møde på afsnittet omkring projektet den 16/9-13
Der afholdes temadag i november 2013
Overvejelser omkring ansættelse af fysioterapeut i afsnittet.
4.

Grafer og tabeller over resultater
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5.

Afsnittets/teamets resultater

Graf 1 Registrering af vold og trusler. Der ses et fald i registreringer fra 2013 til 2014, hvilket
var et af vores balancerede mål. Dette må siges at være en succes, sammenholdt med de få
fikseringer.
Graf 2 Bæltefikseringer. Bæltefikseringerne i aug.-nov. vedrører dobbeltindlagte patienter,
hvor bæltefikseringen er fundet sted på den somatiske afdeling. Der er ikke foretaget bæltefikseringer på afsnit 1 siden juni 2014. I 2013 havde vi 30 fikseringer hvilket er reduceret
med ca. 80 % til 2014. Denne reduktion ved hjælp af tiltagene fra punkt 6. Personalet har nu
erfaret at de gode tiltag virker, og de er ved at være fast implementeret i hverdagen.
Graf 3 Fastholdelse. Grafen er lettere stigende, hvilket skyldes at der bruges fastholdelse i
stedet for bælte. Sammen holdt med tallene fra 2013, ligger grafen dog rimelig stabil.
Graf 4 Akut beroligende medicin. Siden maj 2013 er antallet af akut beroligende reduceret
med over 50 % pr. mdr. Et stort succeskriterium for os, at denne ikke er støt stigende med de
faldende fikseringer.
Graf 5 Genindlæggelser. Antallet af genindlæggelser indenfor 30 dage er let stigende i 2014.
Dette skyldes at der har været høj belastning på den intensive sengekapacitet, grundet nedlukning af et intensivafsnit.
Graf 6 Sygefravær. I takt med den faldende tvang, er personalets fravær grundet sygdom
faldet. Fra juni 2013 til december 2014 er sygefraværet reduceret med over 80%. Behandlingsmiljøet er blevet mere roligt og mindre stressende. Personalet oplever at de har god mu-
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lighed for, at få ro til at udføre deres arbejde, mindre afbrydelser og oplever gevinsten af at
være flere i vagt.
Resultaterne giver personalet en stor faglig stolthed, og er et bevis på den gode akutte sygepleje. Dette bruges som indikator på arbejdsglæde, hvilken konkluderes at være god.
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet
1. Kulturændring
Ved indgangen af projektet var ønsket, forsat at arbejde med afsnittets kultur.
Afsnittets kultur havde været under løbende ændring, så den af patienter ikke opleveles som regid og uden et individuelt skøn. Det næste tiltag var, at have fokus på hvordan vi taler og tænker i forhold til tvangssituationer. Afdelingsledelsen havde et konstant fokus på kommunikationen vedrørende tvang, med udgangspunkt i at skabe ny
læring og ændret praksis. Et andet initiativ var at få den gode historie frem. Dette
gjort via storytelling, med de situationer hvor tvangen blev undgået og drage læring at
den virkende indsats. Afdelingen havde fokus den patientoplevede tvang bælte vs fastholdelse, og udbredelse af denne viden. Patientoplevelserne blev kendt via eftersamtaler, som blev taget op i et fagligt forum. En patient fortæller at fastholdelserne har været en god ting for hende, da de ofte er kortere tid end bælte. Hun angiver at hun tidligere brugte bæltet som en mestringsstrategi, og har nu lært andre mere hensigtsmæssige strategier.
Miljøet på afdelingen bærer nu præg af åben og faglig dialog, vedrørende de forskellige
handlinger i akutte situationer.
Storytelling fokuserer på de gode kompetencer og ressourcer, som er til stede i afdelingens sygepleje.
2. Samarbejdsaftale
Udviklet af gruppen i samarbejde med patienter. Skemaet bliver udfyldt sammen med
patienten ved indlæggelse. Der spørges ind til tidligere erfaringer på hvad der virker
for patienten, tidlige advarselstegn på affekt, er der noget personalet ikke må gøre,
samt en mestringssplan. Skemaet underskrives herefter af begge parter, som en indgået aftale. Redskabet giver konkrete handlemuligheder i akutte situationer, og er et
godt deeskalerende redskab.
3. Aktivitet
Afdelingen havde indført aktivitetstilbud til alle patienter, som en del af behandlingen
og mestringsstrategier. Der er en aktivitetsansvarlig i hver vagt og uddannet aktivitetskonsulent som varetager opgaven. Der var forsat et ønske om at øge og optimerer
disse tiltag. Fysioterapikapaciteten blev øget på de intensive afsnit. Fysioterapeuten
har et tæt samarbejde med vagtens aktivitetsansvarlige, om at planlægge og udføre
dagens aktivitetstilbud. Aktiviteterne er af varierende grad fra boldspil, bowling på
gangen, løbegruppe, cross fitt, vandballon kamp, afspænding, til de mere stille aktiviteter som male, håndarbejde og brætspil.
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Der er fasttilrettelagt program fra fysioterapien, samt skemalagt afdelingsvis aktiviteter. De afdelingsvise aktiviteter udspringer af aktuelle ønsker fra patienterne, som aftales ved morgenmødet.
Aktiviteter prioriteres på samme niveau, som at der bliver gået stuegang. Hver dag
gennemgås patienter med fysioterapeuten, for at tilbyde individuelle indsatser ved behov til den enkelte patient. Fx ballstick til en anspændt patient som forbyggende indsats.
Der tilbydes altid aktivitet, i akutte situationer for at deeskalere. Patienterne er glade
for den aktive hverdag og de mange tilbud.
Afdelingen har anlagt ny aktivitetshave, og har i denne udarbejdelse inddraget patienter.
4. Akut medicinplan
Indlæggende læge udfylder en akut medicinplan, hvor det fremgår hvilket præparat
patienten skal tilbydes i en akut situation. Dette sparer personalet for at ringe til forvagt som skal tage stilling, og evt. vende med bagvagt, hvilket præparat der skal gives. Hvilket giver et tidsrum, hvor situationen kan nå at eskalerer. Planen revurderes
af overlægen ved gennemgang af patienten, så der sikres at der ligges den bedst mulige behandling for patienten. Den akutte medicinplan er et fysisk stykke papir, som
lægges i patientens journal. Målopfyldes pr. 1 januar 2015 er 100% på alle indlagte.
5. Front/back office
Nedlæggelse af personalekontorer og oprettelse af front - back office. Front office indeholder alle de funktioner, som kan være ude i miljøet, hvilket har fået sygeplejen
tættere på patienterne. De fysiske barrierer ved væggene er nedlagt, og erstattet af et
møbel. Back office er et lille rum med fire arbejdsstationer, hvor alle de patientfølsomme oplysninger opbevares. I dette rum er der arbejdsro til den dokumentation, der
ikke kan foregå med patienten, samt mulighed for videregivelse og drøftelse af patientoplysninger.
Det gamle personalekontor indeholdte mange funktioner, samt var opholds- og gennemgangsrum for mange personaler. Det var ofte i døråbningen til kontoret, at patienterne henvendte sig og også modtog evt afslag på ønske. Dette gav anledning til en
del konflikter. Det nye front office giver patienten end tættere dialog med personalet i
et mere neutralt område.
7.

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

Tiltag der er udviklet i samarbejde med patienter og pårørende:


Samarbejdsaftale: Patienter giver udtryk for at de føler sig hørt og trykke når denne
aftale er indgået. Den bliver brugt i akutte situationer hvor vi husker patienten på den
indgåede aftale, og det har gjort at der er undgået fikseringer.
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8.

Aktivitetstilbud og have: Et miljø der indbyder til aktivitet og som er rart at være i. Patienterne giver udtryk for at være glad for de mange tilbud; de keder sig ikke, skaber
sociale relationer, bruger mindre pn og sover bedre.
Front og back office; der har været patienter med i udviklingen af møblet, samt givet
feedback på en mock up model. De er glade for de nye muligheder som fx computer,
ikke at skulle henvende sig ved en kontordør, og den øgede tilstedeværelse af personale.
Den patient oplevede tvang; blev målt via udsagn fra eftersamtaler. Patienterne giver
til udtryk for, at de har forståelse for den anvendte tvang dette i højere grad end tidligere. De angiver at personalet anvender tvangen under hensyntagen til den enkelte og
mest muligt skånsomt.

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

Projektet har styrket personalet faglige vurdering. De skal nu langt større grad forbygge, vurderer og planlægge deeskalerende tiltag i en akut situation. Dette kræver gode kommunikative og relationelle færdigheder. For at kunne implementerer de nye tiltag, har personalets omstillingsparathed og villighed været nødvendig, for at kunne benytte tiltagende i deres daglige
arbejde. Samarbejdsaftalerne har givet personalet, et stort indblik i hvordan samarbejdet med
patienten kan forbygge tvang og hvilke ønsker de har for behandlingen.
Fysiskaktivitet har været et godt værktøj til deeskalering. Personalet og patienten beskriver
en anden relation, hvor ligeværdighed og respekt er i højsædet.
Afdelingen har afholdt en temadag, hvor Gennembrudprojektet blev præsenteret. Her blev
gruppens arbejde, herunder mål og ønskede tiltag gennemgået. Der blev nedsat arbejdsgrupper til områder som aktivitetstilbud, funktionsbeskrivelse på aktivitetsansvarlig og fysiske
rammer. Temadagen gjorde alle personaler bekendt med projektet, og medansvarlig på de
nye tiltag.
9.

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

I projektperioden har Centret indført LEAN. LEAN modellen har givet personalet gennemsigtighed i afdelingens data hver måned. Det har gjort nye ideer og tiltag lettere at implementerer. Udfra LEAN arbejdet har vi indført en ny teamstruktur. I hver vagt arbejdes der i to teams, som fordeles efter vagtens opgaver, patienternes tilstand, personalets kompetencer og
et fagligt skøn. Disse teams er en dynamisk størrelse, hvilket giver mulighed for at placere
akut dårlige patienter i et team med mange personale ressourcer. Det andet team har ofte
flere patienter og mulighed for aktiviteter ud af huset. Den nye struktur giver øget tilstedeværelse af personale i miljøet, en deeskalerende effekt, mulighed for henvendelse til flere personaler i en vagt, tæt faglig sparring, planlagte pauser for personalet etc.
Afdelingen har været rollemodel for resten af centret og forgangsmænd for nedbringelse af
tvang. De nye tiltag er udbredt til de andre intensive afdelinger, hvilket har været med til at
facilliteret deres nedbringelse af tvang.
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Der er kommet ny vejledning vedrørende akut medicinplan. Det øgede fokus har skabt en
ensrettet behandlingsretning i intensiv regi på centret, samt fremmet samarbejdet på tværs af
afsnit.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?

Ledelsesmæssig fokus og opbakning: Den ledelsesmæssige opbakning fra centerledelsen og
afdelingsledelsen, har gjort det let at komme med nye forslag til forbedringstiltag. Det daglige
fokus har gjort implementeringen lettere.
Interne faglige forums: Hvor der er blevet undervist i nye tiltag, samt evalueret.
Samarbejde: Personalegruppen har været meget omstillingsparat, de har taget godt imod de
nye tiltag. Der har været en lyst til fagligudvikling, og udfordre den vante sygepleje. Dette har
givet stor fagligstolthed, som de har brugt til at supervisere andre afdelinger.
11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?

Ændring af personalegruppen og organisation. Under projektperioden har afdelingen haft ledelsesskift, ny centerledelse, samt en del nye kollegaer er kommet til. Dette har gjort det
svært at gøre projektet kendt og prioriteret for alle.
Ombygning i afdelingen har vanskeligt gjort det daglige arbejde og fokus.
Afsætning af tid til projektgruppe har været en stor udfordring. Centeret har været presset på
den intensive kapacitet, stop for brug af vikarer og en omskiftelig hverdag.
12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger

Vidensdeling er forgået via undervisning, besøg fra andre Centre, artikler, radioindslag på P4
og div. fora.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Psykiatrisk Center Ballerup skal være et bæltefrit center i 2015, dette som en del af Region
Hovedstadens handleplan om nedbringelse af tvang i psykiatrien. I denne etablering skal de
opnåede resultater og viden drages ind. Et forsat skarpt ledelsesmæssigt fokus på anvendelsen af tvang og den oplevede kvalitet.
Rapporten er:
Udarbejdet af: sygeplejerske Mette Bugge Jakobsen, klinisk sygeplejespecialist Christina
Thomsen, Klinisk sygeplejespecialist Tanya Pedersen, Centerledelseskonsulent Eva Ørsted
Sery og Anja Juul Andersen Afdelingssygeplejerske d. 25/1-2015 Psykiatrisk Center Ballerup
M01 anja.juul.andersen@regionh.dk 38645001/61391423
Godkendt af Anja Andersen

Nedbringelse af tvang i Psykiatrien 2012-2015

Slutrapport
B204 + B205
BUC Glostrup
Børne- og ungdomspsykiatrisk intensivt
afsnit
REGION HOVEDSTADEN

BUC B204 og B205 s afsluttende rapport om nedbringelse
af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets navn

Om afsnittet

Børne-ungdomspsykiatrisk intensivt døgnafsnit og børneungdomspsykiatrisk akut afsnit BUC Glostrup Region Hovedstaden
B204: Intensivt døgnafsnit for unge, 8 senge hvoraf 4 er retslige
pladser. 22 miljøpersonaler; sygeplejersker, pædagoger og Sosuassistenter. Patientgruppen består af unge med psykose, autisme,
mentalretardering og retslige problematikker.
B205:Akut afsnit for unge, 10 senge. 26 miljøpersonaler, Sygeplejersker og pædagoger. Patientgruppen består af unge i affekt, med psykose, depressive symptomer og suicidaltanker.

Om teamet

2.

Teamet består af miljøpersonale fra B204 og B205, henholdsvis Sygeplejersker: Sara Erdem, Anna Lykke Andersen Døj, Line Clausen,
Charlotte Mester.
Pædagog: Anders Odsgaard Kristensen.
Social- og sundhedsassistent: Marika Joanne Mantyvuo
Tovholdere for projektet: Charlotte Mester, afdelingssygeplejerske
clarlotte.mester@regionh.dk
Line Clausen, Sygeplejerske og souschef, line.clausen@regionh.dk
Tlf: 38640678

Resume af opnåede resultater

Med hensyn til nedbringelse af bæltefikseringer ses der for begge afsnit en markant nedadgående tendens fra 168 til 67 bæltefikseringer fra 2013 til 2014. Altså en reduktion på 60 %.
I løbet af projektet har vi opnået nedenstående procesmål:
 review af alle bæltefikseringer er blevet implementeret som en fast procedure
 gennemgang af tvangsdata på ugentlige tavlemøder er en fast implementeret praksis
 udarbejdelse af strategiplan og kort for hver ung er en implementeret praksis
 Registrering af nærved-tvang
Ligeledes har vi i 2014 afholdt 4-dages konflikthåndteringskurser for alle medarbejdere på de
berørte afsnit i med fokus på deeskalering, low arousel og kommunikation. Dette har bevirket
at medarbejderne har flere redskaber til rådighed i konfliktsituationer og det derfor i højere
grad er lykkedes at undgå bæltefikseringer, hvilket også afspejles i antal af bæltefikseringer
fra 2013 til 2014.
3.

Afsnittets/teamets mål

Overordnet mål: Nedbringe tvangsepisoder, bæltefikseringer med 20 %
Andre mål:
Nedbringelse af tvangsepisoder generelt
Kompetence udvikling af alle medarbejdere ift. konflikthåndtering og deeskalering.
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4.

Grafer og tabeller over resultater

Se vedlagte graf.
Da vores målgruppe er børn og unge er det relevant at nævne, at alt tvang også tvang registreret på forældreansvarsloven er opgjort i graferne.
5.

Afsnittets/teamets resultater

Det er vanskeligt præcist at udpege hvilke tiltag der har bidraget til den store nedgang i bæltefikseringer, og vi må gå ud fra at tiltagene tilsammen har bidraget. Kursus i konflikthåndtering og udarbejdelse af strategikort er umiddelbart de tiltag der er blevet implementeret
bedst.
Ligeledes har bevidstheden om den anvendte tvang fra tavlemøder samt gennemgang af
tvang på afsnittene været en øjenåbner for personalet og bevirket at fokus hele tiden har været rettet mod at nedbringe tvangen.
6.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet
Kursus i konflikthåndtering og deeskalering for plejepersonale og yngre læger.
Udarbejdelse af strategikort
Tvangstal på tavlemøder
Review af alle tvangsepisoder + ekstern deltagelse ved bæltefikseringer.
Afholdelse af eftersamtale efter tvangsepisoder
Registrering af nærved-tvang
Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold
til forebyggelse og anvendelse af tvang

Udarbejdelse af strategikort
Indenfor de første 48 timer, skal der i samarbejde med den unge udfyldes strategiplan, såfremt den unges tilstand tillader dette, da denne skal ligge til grund for udarbejdelse af strategikort. Strategiplanen består af nedenstående 6 punkter, som udfyldes sammen med kontaktpersonen
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

1. Advarselstegn
2. Ting jeg kan gøre, for at aflede mig selv, uden at kontakte andre
3. Sociale situationer og andet der kan aflede mig
4. Følgende personer kan jeg kontakte, hvis jeg får behov for hjælp
5: Kontakt til professionelle
6: Gør dit miljø sikkert

Strategikortet udarbejdes med særligt fokus på advarselstegn og strategier.
Kontaktpersonen og den unge kan sammen vurdere, hvilke øvrige punkter der skal være tilgængelige på kortet, da kortet er tænkt som et mindre redskab, som eksempelvis kan opbevares i pung eller lomme. ¨
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Kortet bør bestå af to sider – på en side advarselstegn og på den anden side strategier. Dette
lamineres og klippes altid med runde hjørner.
Nedenfor ses eksempel på et strategikort:
Ofte sættes også tlf. nr. på skadestue, børnetelefonen el. livslinjen som strategipunkt.

8.

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

Kursus i konflikthåndtering og deeskalering for plejepersonale og yngre læger.
Vi har i april og maj og september 2014 afholdt 4-dages konflikthåndteringskurser for alle
medarbejdere på B204 og B205 med fokus på deeskalering, low arousel og kommunikation.
Dette har bevirket at medarbejderne har flere redskaber til rådighed i konfliktsituationer og
det derfor i højere grad er lykkedes at undgå bæltefikseringer, hvilket også afspejles i antal af
bæltefikseringer fra 2013 til 2014.
9.

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

Vi havde på BUC en stor udfordring i indrapportering af tvangstal, pga. nyoprettede afsnit
skete det ikke afsnitsvis, men i en samlet pulje. Dette besværliggjorde at bruge data systematisk.
I forbindelse med Gennembrudsprojektet og fordi Region H arbejdet på at blive et Lean hospital, er det nu muligt at indberette tvang på afsnitsniveau.
Der er udarbejdet rutiner som gør at tallene tilgår de enkelte afsnit på ugebasis, som igen gør
det muligt at bruge dem i forbindelse med tavlemøder hver uge.
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Gennemgang af tvangs episoder har før fundet sted, men nu er det blevet et krav, og har
gjort at der er en nedskrevet vejledning for dette, som er implementeret.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?

Engagement fra medarbejdere og implementeringsgruppemedlemmer.
Det er tydeligt at nedbringelse af tvang generelt - både fra politisk side og via gennembrudsprojektet har haft megen fokus de sidste par år. Denne fokus har formentlig bevirket at ledelsen og personalet har engageret sig i nedbringelsen af tvang og taget ejerskab over de forskellige tiltag vi fra implementeringsgruppen har præsenteret.
11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?

Det har været vanskeligt at samle implementeringsgruppen til fælles gruppemøder, grundet
travlhed på afsnittene og skiftende vagter, hvilket har gjort opfølgningen på de forskellige
tiltag svær.
12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger

På vores månedlige personalemøder har vi haft et fast punkt med tilbagemelding fra gennembrudsprojektet og på den måde formidlet tiltag for medarbejderne.
Det er forsøgt at etablere et netværk fra de forskellige BUC-afsnit i RH og her dele erfaringer
bl.a. fra gennembrudsprojektet. Afholdelse af møder i dette netværk har været vanskeligt
eller ikke blevet prioriteret.
Yderligere formidling er sket på diverse workshops arrangeret af gennembrudsprojektet.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
I fremtiden vil vi arbejde videre på at få afholdt tavlemøder og review af tvangsdata.
Ligeledes fortsætter medarbejderne med at udarbejde strategikort og få afholdt eftersamtaler.
Rapporten er:
Udarbejdet D. 13/1 2015
Charlotte Mester, afdelingssygeplejerske clarlotte.mester@regionh.dk
Line Clausen, Souschef, line.clausen@regionh.dk
Tlf: 38640678
Godkendt af
Charlotte Mester, afdelingssygeplejerske clarlotte.mester@regionh.dk
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Nedbringelse af tvang i Psykiatrien 2012-2015

Slutrapport
809 og 811
PC Hvidovre/Brøndby
Akut modtageafsnit
REGION SJÆLLAND

Psykiatrisk center Hvidovres afsluttende rapport om
nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets navn

Om afsnittet

Afsnit 809+811, Psykiatrisk center Hvidovre, Region Hovedstaden, Brøndby
2 lukkede akutte modtageafsnit normeret til hver 11 sengepladser
Afsnittene modtager patienter fra alle patientkategorier
Psykose, selvmordsadfærd, misbrug, aggression, depression,
fængslede og patienter med dom til behandling.
Hvert afsnit er normeret med 1 afdelingssygeplejerske, 1 Overlæge, 12,9 sygeplejersker og 10,4 social og sundhedsassistenter, 0,8
psykolog, 0,3 socialrådgiver, 1 ergoterapeut og 0,5 fysioterapeut

Om teamet

2.

Projektgruppen:
Karen Jurlander, afd. sygeplejerske 809
Lars Peter Ladefoged Jensen, afd. sygeplejerske 811
Lykke Peersen, Overlæge 809 (til oktober 2014)
Annick Ufer Parnas, overlæge 811
Lene Jensen, social- og sundhedsassistent 809
Allan Nagel, pædagog 811
Regitze Thomsen, Sygeplejerske 809
Katia Friis Nielsen, ass. afd. sygeplejerske 811
Lotte Luplau, social- og sundhedsassistent 809
Susanne Winkel, klinisk sygeplejespecialist 809
Helle Rasmussen, ledende terapeut ergo/fys.
Tovholder helle.noergaard.rasmussen@regionh.dk, tlf. 38645674

Resume af opnåede resultater

På Psykiatrisk Center Hvidovre er antallet af bæltefikseringer reduceret med 38 %
fra januar 2013 til november 2014 ( rettes til når endelig opgørelse foreligger)
Dette er sket gennem flere indsatser:
 Alle indlagte patienter på de 2 lukkede afsnit får inden for det 1.indlæggelsesdøgn tilbud om samtale om tidlige tegn på angst og aggression, udløsende/forværrende triggere, samt tiltag der kan afhjælpe.
 Second opinion/review på enhver bæltefikseringer er indført som standard procedure.
 Brugen af aktiviteter er intensiveret. Både fysisk aktivitet, hverdagsaktiviteter og kreative aktiviteter anvendes, og der er fokus på såvel gruppe som individuelle tilbud.
 Der er indført patientmøder hver 14.dag med henblik på at inddrage patienternes ønsker og erfaringer i forhold til miljøet og tilbud i afsnittet.
 Personalet har deltaget i løbende kompetenceudvikling, med hovedfokus på deeskalering, psykoseforståelse og pleje af den akut dårlige patient.
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3.

Afsnittets/teamets mål

Det overordnede mål for Region Hovedstadens psykiatri er at reducere tvang, herunder bæltefikseringer, med 20 % igennem øget fokus på strukturerede og behandlingsrelevante aktiviteter, samt understøttelse af patientens egen recoveryproces via systematisk patientinddragelse.
På Psykiatrisk center Hvidovre skulle dette mål nås ved at:
1. Indføre skema til systematisk vurdering af angst og aggression med henblik på at forebygge tvang
2. Second opinion/review
3. Tilbyde patienterne meningsfulde aktiviteter
4. Patientmøder
5. Kompetenceudvikle personalet.
Procesmål:
1. Målet var at 90 % af alle patienter indlagt på et lukket afsnit fik udarbejdet en kriseplan
inden for de 3 første indlæggelsesdøgn. (Tidsfristen for udarbejdelse af angst og aggressionsplan er løbende sat ned til senest indenfor 24 timer)
2. Der er indført second opinion/review på enhver bæltefiksering (100 %) førstkommende
hverdag efter fikseringen har fundet sted
3. 85 % af planlagte motionsgrupper og gåture afholdes og minimum 3 patienter deltager
4.

Der er indført patientmøde hver 14.dag, 85 % af disse afholdes

5. 75 % af alle medarbejdere på 809 og 811 har deltaget i et 2-årigt undervisningsprogram (i alt 20 undervisningsdage pr. medarbejder)
Balancerede mål:
 At tvang på øvrige parametre ikke stiger


At varigheden af bæltefikseringer ikke stiger
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4.

Grafer og tabeller over resultater

Figur 1. Antallet af bæltefikseringer på Psykiatrisk center Hvidovre fra 2009-2014

Figur 2. Antallet af bæltefikseringer på Psykiatrisk center Hvidovre fra 2009-2014

Figur 1 og 2 Viser udviklingen i antallet af bæltefikseringer over perioden 2009 – 2014 for hele
Psykiatrisk center Hvidovre, inklusiv bæltefikseringer i somatikken. Data er trukket i PLIS. Der
har i perioden været forskellige udfordringer omkring indberetning i SEI, men ovenstående er
udtryk for det elektronisk tilgængelige januar 2015.
Begge kurver viser en tydelig faldende tendens.
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Figur 3 Udviklingen i antallet af bæltefikseringer på Psykiatrisk center Hvidovre manuelt registreret

Figur 3. Antallet af bæltefikseringer er faldet fra 198 i 2012 til 122 ved udgangen af
november 2014 svarende til i alt 38 %. Bemærk at tallene også indeholder bæltefikseringer
som foretages i somatikken. Tallene er registreret af afsnittenes sekretærer idet dataudtræk fra
SEI ikke har været valide.
Figur 4. Udviklingen af antal bæltefikseringer pr. patient, 2009-2014

Figur 4. Figuren viser at antallet af bæltefikseringer pr. patient er faldet i projektperioden. Der
er store forskelle på antal bæltefikseringer indenfor gruppen, eksempelvis fremgår det af data
bag figuren at det i perioden uge 1-41 i 2014 er 10 patienter, svarende til 13% af cpr. nr., der
har stået for 30 % af bæltefikseringerne. I bedste fald er faldet udtryk for at den forebyggende
indsats med angst og aggressionsplaner/kriseplaner har effekt, at det er muligt at identificere
individuelle triggere og i samarbejde udarbejde mestringsstrategier.
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Figur 5. Gennemsnitlig varighed af bæltefikseringer

Figur 5. Af figuren fremgår det at der, efter et fald i 2013 har været en stigning i den gennemsnitlige varighed af bæltefikseringerne i 2014.
De faktorer der kan have medvirket til stigningen i varigheden er:
Ca. 10 % af de langvarige bæltefikserede patienter er både fængslede og udlændinge,
hvilket i sig selv er patienter med høj risiko for vold m.m.
De fængslede/udenlandske patienter har deslige sprogproblemer. Der kan være kulturelle forskelle, som skaber grobund for misforståelser og lignende.
Sammenlignet med de tidligere år har vi haft langt færre patienter med selvskadende
adfærd. Disse patienter stod tidligere for mange kortvarige bæltefikseringer. Der har
været meget fokus på uddannelse af personalet særligt rettet mod patienter med selvskade.
Det ene afsnit har siden sommeren været præget af ustabilitet i personalegruppen. Man
observerer i den tid flere og længerevarende bæltefikseringer.
Særlig observationer i forhold til alle bæltefikseringer er at 90% af patienterne har en
voldelig anamnese.
Ca. 65 % har sideløbende et misbrug.
Over 80 % bliver indlagt med en eller anden form for foranstaltning. Ex rød eller gul
tvang. Eller dom til behandling.
På baggrund af ovenstående har vi indført en ny praksis, hvor de lukkede afsnit sammen med
den ambulante psykiatri mødes med udvalgte patienter, som er svært belastet af deres sygdom. Formålet med møderne er at udarbejde behandlingsplaner, som bidrager til tidligere intervention, således man i højere grad indlægger rettidigt og indsætter indsats i ambulant regi.
Yderligere intensivering af de daglige aktiviteter siden oktober har skabt større tilfredshed i
patientgruppen.
I den kommende tid vil vi fordybe os i de bagvedliggende årsager, f.eks. om der er et mønster i
vores konklusion af second opinion.
’
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Figur 6. Udvikling i anvendelsen af alle former for tvang i perioden 2012-2014

Figur 6.
Opgørelsen dækker hele Psykiatrisk center Hvidovre, men skønnes at være dækkende for en
tendens. Det fremgår af figuren at medicinering er steget en lille smule, hvorimod al anden
form for tvang enten er uændret eller faldet.
5.

Afsnittets/teamets resultater

1.

Skema til systematisk vurdering af angst og aggression med henblik på at forebygge tvang

Vi har nået målet med rettidige angst og aggressionsskemaer med 90 %. Kvaliteten er løbende
blevet monitoreret, og dialog i afsnittet samt individuel vejledning har sikret et godt produkt.
I projektets opstart var målet at samtalen gennemføres senest 3. indlæggelsesdøgn. Dette
blev sat ned til 2 døgn i 2013. I dag tilstræbes at disse gennemføres inden 24 timer efter indlæggelse. Dette giver mening da vi fra tidligere data (ikke medtaget fordi data ikke er opdateret) ved at ca.50 % af alle bæltefikseringer sker inden for det første døgn.
Erfaringerne med at anvende systematisk vurdering af angst og aggression er:
 Fælles forståelse og aftaler om hvilke tiltag der er hjælpsomme for den enkelte
 Medinddragelse – styrker relationen
 Patienten udvikler mestringsstrategier
 Giver personalet flere handlemuligheder i forhold til at deeskalere og dermed forebygge
tvang
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Gennemførelse af ugentlige audits, med efterfølgende tavlegennemgang, har uden tvivl understøttet en relativt hurtig implementering af samtalen som en standard.
Det har krævet en kontinuerlig indsats, at undervise/vejlede alle medarbejdere i at afholde
samtalen og ikke mindst at støtte patienten i at bruge de aftalte mestringsstrategier.
Review/second opinion
Vi har afholdt review på alle bæltefikseringer i projektets periode (100 % målopfyldelse)
Konklusioner erhvervet ved review bruges til drøftelse med patienten med henblik på at forebygge fremadrettet, og lade den fælles viden indgå i skema for angst og aggression.

2.

Udbyttet af at lave review på bæltefikseringer har været:
 Den systematiske gennemgang giver mulighed for at få øje på mønstre hos både patient
og personale som med fordel kan ændres.
 Der genereres flere ideer til alternative handlemuligheder, både overordnet og i det enkelte patientforløb
 Kvalificere eftersamtaler
 Læring på tværs af afsnit
 Kvaliteten af udøvet tvang øges
 Optimeret plan for medicinering
 Tvang/bæltefikseringer forebygges
Resultater af second opinion/review drøftes overordnet i den lokale gruppe til nedbringelse af
tvang, som et led i systematisk kvalitetsudvikling, og har bidraget til gruppens arbejde med
forskellige tiltag.
Meningsfuld aktivitet
Planen var at monitorere på antallet af afholdte motionsgrupper og gåture, samt antallet af
deltagere. Denne registrering har været meget svingende, så det er vanskeligt at udtale sig
om hvorvidt vi har nået vores konkrete mål. Dog er der i praksis en klar fornemmelse af at
hovedparten af det planlagte afholdes, men blot ikke registreres.

3.

Foruden motionsgruppe og gåture er der iværksat en del forskellige tilbud af både individuelle
og gruppemæssige karakter. Sidst er der på det ene afsnit omlagt timer fra dagvagterne til en
aktivitetsmedarbejder som tilbyder en række aktiviteter af blandet karakter
Patientmøder
Et mål har været at indføre patientmøder hver 14. dag hvor alle temaer som relaterer sig til
hvordan det er at være på afsnittet kan drøftes.

4.

Det er ledelsen der afholder mødet, med deltagelse af så meget personale som muligt. Mødet
er fuldt integreret på det ene afsnit og har været det det sidste halve år, med 100 % målopfyldelse. Det andet afsnit er kommet senere i gang og har afholdt patientmøder et par gange.
Erfaringen er at det inddrager patienternes perspektiv på en god måde. Mange relevante forslag, som også giver patienterne ansvar for hvordan miljøet i afsnittet skal være, drøftes her.
Vi forventer at målopfyldelse på 85 % afholdte af alle mulige patientmøder nås fremadrettet.
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Kompetenceudvikling af personalet.
Monitorering på deltagelse er sket via afkrydsning og målet på 75 % deltagelse er nået. Indholdet i undervisningen har været: Psykopatologi, psykofarmakologi, skærmning som metode,
lov om tvang, dobbeltdiagnoser, brug af aktiviteter, praktisk undervisning i ballstick-massage,
miljøterapi, DAT etc.

5.

Medarbejderne fra de 2 afsnit har været blandet på 3 forskellige hold, dels af hensyn til bemanding, men også for at drage nytte af hinandens erfaringer og opbygning af mere fælles
kultur.
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet

1. Angst/aggressionsplan:
Indførelsen af systematisk samtale om forebyggelse af angst og aggression har været med til
at give personale og patienter redskaber og inspiration til at støtte patienten i urolige situationer. Samtalen, samt udarbejdelse af plan/kriseplan indbyder til at patienten tager medansvar.
Patientens egne erfaringer med at berolige sig selv inddrages, eller der genereres nye ideer til
hvad der kunne være hjælpsomt.
2. Second opinion:
Samtidig med implementeringen af angst og aggressionsscreeningen valgte vi at indføre review/second opinion på enhver bæltefiksering.
Formålet med review/second opinion er at generere ideer til den fortsatte behandling af patienten, således denne hurtigst muligt kan løsnes af bæltet, samt generel læring i forhold til tidlig/anden indsats som kan forebygge bæltefikseringer:
Der afholdes møder med deltagelse af begge afsnits overlæger og et plejepersonale fra det
afsnit hvor fikseringen har fundet sted – om muligt et personale, der deltog i episoden. I fællesskab gennemgås tvangsprotokoller (review/second opinion).
Mødet foregår dagligt såfremt der har været en fiksering, i weekender senest mandag.
Pointer /refleksioner/konklusioner fra gennemgangene noteres bag på bæltefikseringsjournalen.
Disse 2 er prioriteret først fordi de begge inddrager patientens perspektiv aktivt, samt giver
anledning til faglige refleksioner og drøftelser som medvirker til at ændre kulturen omkring
brug af tvang og anviser/udvikler alternative muligheder.
3. Meningsfuld aktivitet:
Begge afsnit har arbejdet med åbent motionsrum, musik og farvegruppe, gåture, spil, idrætsdage etc. For at intensivere brugen af aktiviteter er der arbejdet med synlige ugeskemaer med
afsnittets faste tilbud.




Øget brug af motionsrum+ daglig gåtur (skemalagt og prioriteret)
Fast bagedag + fælles kaffebord
Ugentlig Kropsgruppe/yoga 2 gange ugentlig
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Kreative aktiviteter i dagligstuen
Øget brug af kugledyne/veste og ballstick massage
Fast spilleaften/filmaften
Kropsgruppe med henblik på at arbejde med kropsbevidsthed/afspænding/grounding/
afledning
Samtalegruppe med overlæge (det ene afsnit)
Planlægning af ugens aktiviteter på synlig tavle
Aktivitetsmedarbejder 9.30-17.30

På Psykiatrisk Center Hvidovre er der en mangeårig tradition for at bruge aktiviteter, både fysisk aktivitet, kreative aktiviteter og aktiviteter der hører hverdagslivet til.
Vores første mål var at få motionsgruppe og gåture to gange dagligt, ligesom det var en vigtig
prioritet at få patientmøderne op at køre.
Senere i projektforløbet, da der var styr på de to første tiltag, har vi valgt at udvide vores aktiviteter, både de individuelle tilbud, men også grupper af forskellig slags. Der har været fokus
på at det ikke kun er vores ergo og fysioterapeuter der står for aktiviteterne, men at alle faggrupper varetager aktiviteter.
4. Patientmøderne
Patientmøderne har i stor grad været brugt til at få patienternes feedback på vores tiltag i afsnittet. I starten af projektforløbet blev patienterne spurgt om ideer til hvad de godt kunne
tænke sig af aktiviteter, samt ønsker til indkøb.
5. Kompetenceudvikling af personalet
Den løbende undervisning har indeholdt temaer om brugen af aktiviteter og meningsfuldhed.
Undervisningen har haft nogen fokus på at tænke i hvilke stimuli forskellige former for aktiviteter tilbyder, og hvordan det hænger sammen med den enkelte patients udsagn om hvad der
dæmper og fremmer angst og aggression. Hele projektet har afstedkommet en større opmærksomhed på hvordan aktiviteter kan bruges forebyggende, og sikret at konkrete aktiviteter bliver en del af patientens angst og aggressionsplan. En del af undervisningen har haft rollen som fastvagt i fokus, og også i den forbindelse er der arbejdet med mulighederne for at
tilbyde aktivitet. Undervisningen må derfor ses ikke som et enkeltstående tiltag, eller lavest
prioriteret men snarere som en ballast til hele projektet.
Undervisningen har indeholdt en lang række andre elementer, lov om tvang, psykopatologi,
dobbeltdiagnoseproblematikker, dialektisk adfærdsterapi etc. Deeskalering og psykofysisk
træning har været fast element hver måned.
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7.

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

Projektet har i høj grad bidraget til at højne den patientoplevede kvalitet. Angst og aggressions
screeningen tager udgangspunkt i patientens perspektiv og ønsker. Det styrker relationen at
patientens erfaringer bliver lyttet til.
Pårørendes erfaringer medtages, og det er vores opfattelse at de ser positivt på at vi lytter til
både dem og deres indlagte pårørende.
Indførelse af patientmøder medvirker til drøftelse af forskellige regler/husorden, hvordan forstår vi det, hvorfor har vi dem?? Patienterne er glade for at have et forum hvor ønsker til forbedringer og aktiviteter kan drøftes med ledelse og medarbejdere i afsnittet. Vores centerledelse har også været inviteret når konkrete problemstillinger har krævet det.
Det daglige liv på afsnittene, det der skal foregå i miljøet den pågældende uge, planlægges i
samarbejde med patienterne på morgenmøde mandag morgen. Sammensætningen af patienter kan være meget forskellig fra uge til uge, og denne model sikrer at tilbud målrettes den
aktuelle målgruppe. I ugeskemaet er afsat tidsrum til aktiviteter hvor indhold kan variere.
I forbindelse med forbedringsarbejdet på hele centeret er implementering af behandlingsplansmøder godt i gang. Hensigten er at patienten, og evt. dennes pårørende, deltager i mødet
hvor behandlingsplan aftales. (erstatter tidligere konferencer).
Vi forventer at dette også vil understøtte inddragelse af patientens perspektiv.
8.

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

I foråret 2013 var alle medarbejdere på et 2 dages internat for at sikre et fælles afsæt for projektet, og for at få de 2 afsnits medarbejdere bragt tættere sammen. De 2 afsnit arbejder tæt
sammen, og det forventes at blive endnu tættere efter flytning til en enhed, som fysisk giver
bedre mulighed for at hjælpe hinanden. Der bliver også tale om fælles faciliteter, som giver
mulighed for aktiviteter på tværs af afsnit.

Derudover har der i hele projektperioden løbende været undervisning svarende til 1 dag pr.
medarbejder pr. måned. Medarbejderne fra de 2 afsnit har været blandet på 3 forskellige hold,
dels af hensyn til bemanding, men også for at drage nytte af hinandens erfaringer og opbygning af mere fælles kultur. Den enkelte undervisningsgang har bestået af oplæg/gruppearbejder om formiddagen og psykofysisk træning om eftermiddagen.
Review og medinddragelse af patientens perspektiv mener vi i høj grad har højnet kvaliteten af
den tvang som udøves, og giver et væsentligt bidrag til at udvikle metoder til nedbringelse af
tvang.
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9.

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

I Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har der været nedsat en taskforce på ledelsesplan hvor
flere ledere fra Psykiatrisk center Hvidovre har deltaget. Flere af de tiltag som vi har afprøvet
på vores center indgår som elementer i den handleplan som nu gælder for hele RHP.
Både review og kriseplan bliver indført som en standard på alle centre.
Der er arbejdet en del med dokumentation af angst og aggressionsplan/kriseplan, en ikke helt
let opgave at få integreret på en brugbar måde i den eksisterende elektroniske dokumentation
i sygeplejen, samtidig med at den skal være let tilgængelig og synlig for alle medarbejdere og
patient. PCH har udarbejdet en bæltefikseringsjournal (inden nuværende projekt) denne er nu
udvidet til også at rumme konklusioner fra review.
Den øgede fokus på psykofysisk træning, og italesættelse af hvordan vi løbende undgår bæltefikseringer, har gjort at vi i højere grad giver akutberoligende, hvorefter vi fastholder ved behov i op til 15 minutter, for at vente på at medicinen begynder at virke. Efterfølgende giver vi
slip og står uden for døren, mens vi venter på om patienten falder til ro. I visse situationer må
vi gentage processen flere gange i løbet af en vagt, men undgår på denne måde en bæltefiksering.
Kompetenceudviklingsdelen har haft som hovedformål at få styrket en fælles tilgang og ensartet kvalitet i måden opgaverne løses på.
Fordi vi kan se at aktiviteter har en positiv effekt, men også at det i en hektisk hverdag kan
være svært at gennemføre, er der som et nyt tiltag siden 1.oktober 2014 arbejdet med en
aktivitetsperson i skæv vagt. Aktivitetspersonen har ikke kontaktpersonsfunktion, men møder i
afsnittet 9.30-17.30 og står for at lave aktiviteter i miljøet. Aktiviteterne kan laves sammen
med ergo- og fysioterapeut i forskellige grupper, eller det kan være en aktivitet der spontant
sættes i gang i dagligstuen, en gåtur, og det kan være en individuel aktivitet med en patient
som har brug for det. Tidspunktet var oprindelig planlagt til kl. 10-18 vagt på baggrund af data
der viser at en del tvang sker lige efter vagtskifte dagvagt/aftenvagt. Det har dog hurtigt vist
sig at det giver god mening at aktivitetspersonen er til stede ved morgenmødet med patienterne, så dagens plan kan præsenteres.
Der er også en del mindre strukturelle ændringer indført på baggrund af patienternes ønsker
eller som følge af review. Her kan for eksempel nævnes billeder af de ansatte, så patienterne
kan identificere deres kontaktperson, og længere rygetid i weekenden, så åben fjernsynstid
hænger logisk sammen med åben rygeterrasse.
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10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?



Øget fokus fra både ledelse, medarbejdere og det omgivende samfund har hjulpet til
at holde næsen i sporet. Der har været stor interesse fra mange sider. Også forventninger fra patienter og pårørende har medvirket til at fastholde motivationen for at arbejde målrettet og holde fast i hensigten om at kunne reducere tvang og kvalificere den
tvang som udøves



Audit har vi også en klar fornemmelse af har medvirket til at holde fokus og udbrede
ideer og tiltag til alle medarbejdere. Samtidig med projektstart gik PCH i gang med
LEAN/forbedringsarbejde hvilket har afstedkommet at data over både bæltefikseringer
og gennemførte angst og aggressionsscreeninger er gennemgået ved tavlemøder
ugentligt på begge afsnit. Der har været en stor interesse for at følge udviklingen og
drøfte årsager og ideer til sammenhænge. Tavlemøder har givet en ugentlig anledning
til at italesætte hvad projektet går ud på overfor alle medarbejdere, samt opfange hvis
nogen havde brug for yderligere introduktion til metoder og beslutninger.



Ildsjæle har en uvurderlig betydning. I projektgruppen har der været en vedholdenhed
og tro på at det kan lade sig gøre at forebygge en stor del af den anvendte tvang. Aktivitetsgrupperne har ligeledes haft stor indflydelse på hvorvidt afsnittene har formået at
fastholde en struktur der indeholder aktivitetstilbud. De 2 grupper er også gået foran i
afprøvningen af nye tiltag.



Deltagelse i læringsseminarer og implementeringsgruppen har medvirket til at
holde os til ilden, givet inspiration og understøttet refleksion over egen proces.



Kulturelle forskelle er naturligt på forskellige afsnit. Det hænger ofte sammen med
om der er medarbejdere som er engagerede i, og har kompetencer til at sætte aktiviteter i gang. Medarbejdernes egne erfaringer med aktiviteter spiller en afgørende rolle.
809 har gennem flere år haft idrætspædagog/pædagog ansat som en del af plejenormeringen, hvilket har understøttet en kultur hvor aktiviteter er integreret naturligt. Erfaringerne indtil videre er utrolig positive fra det afsnit som har flere medarbejdere involveret. Det opleves at der er en rarere stemning i afsnittet, mere ro i vagtskiftet og
patienterne er meget glade for tiltaget. Dels sætter de pris på at der er forskellige muligheder, men også tilgængelighed til en medarbejder som ikke har en masse andre opgaver, har en positiv effekt.



Ergo- og fysioterapeuter og ikke mindst øget normering af disse, bidrager også med
aktiviteter, både fælles og individuelt.

12

Psykiatrisk center Hvidovres afsluttende rapport om
nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?



Den manglende flytning til nye fysiske rammer har lagt en dæmper på projektet i perioder. Primært fordi vi har troet at det var nært forestående og derfor har været afventende med at sætte tiltag i gang, som vi i bakspejlet kunne have arbejdet med på anden vis.



Udskiftning i både ledelse og projektdeltagere. Det ene afsnit har i særlig grad været
udfordret af skift i ledelse, men også de medarbejdere som skulle understøtte implementering i afsnittet er skiftet ud flere gange undervejs. Det har vanskeliggjort en fælles udvikling.



Organisatoriske ændringer. I 2014 har ny psykiatriplan/budget har været genstand for
en del opmærksomhed og bekymring hos personalet, idet vores skadestue skal lukkes
ned, og at vi som konsekvens af dette har lukket et afsnit lidt før planlagt. Dette gav en
periode med bekymring for job, og en nedgang på 15 sengepladser på centeret.



Tid. Det har af og til tider været vanskeligt at samle projektgruppen, og møder har været aflyst eller kortet af pga. travlhed i afsnittene. Monitorering, udarbejdelse af diverse
procedurer/arbejdspapirer, samt sidemandsoplæring kræver at der afsættes ressourcer
til opfølgning løbende. Projektgruppen har mødtes 1 gang månedligt til et heldagsmøde.



Det har været udfordrende at finde tid til opfølgninger mellem møderne. Det var ønskværdigt om projektmidler også kan anvendes til aflønning af deltidsmedarbejder/projektleder, som ikke indgår i det daglige arbejde, men har implementering som
opgave.



Ferie og sygdom har været en udfordring, det har været svært at holde planen i pressede perioder. Der er en tendens til at når tiden er knap og der er mange akutte opgaver, så aflyses aktiviteter. Begge afsnit har en aktivitetsgruppe, hvis opgave det er at
sikre at fokus fastholdes.

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

Projektets metoder og resultater er delt mange steder:
Internt på PCH:
 Tavlemøder(forbedringsmøde)
 Personalemøder
 Dialogforum – forum for patienter, pårørende, ledelse og medarbejdere
 Åbent Hus 27.9.2014 i anledningen af PCH’s 25 års jubilæum
Region Hovedstadens psykiatri:
 Komité om tvang
 Task force
 Implementeringsgrupppen
 Indlæg i Psyk Intra, Region Hovedstadens Psykiatris personaleblad
 Regionale læringsseminarer
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Eksternt:
 DR’s P1. Karen Jurlander, afd. Sygeplejerske og Lykke Petersen, overlæge, deltog i Peter Lund Madsens program, Hjernekassen
 Morgen på P1 – interview med Karen Jurlander og Lars Peter Ladefoged Jensen
 Da psykiatrisk center Hvidovre havde åbent hus i september havde tvangsgruppen lavet flere oplæg samt et timeoutroom i vores nye lokaler, som vi fortalte om til fagfolk,
pårørende og psykiatribrugere
 Karen Jurlander har alene, eller med støtte fra tvangsgruppen på flere tvangsseminarer
og sygeplejekonferencer talt om review og de andre nye tiltag.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Psykiatrisk Center Hvidovre har fået satspuljemidler til at arbejde med bæltefrit afsnit i perioden 2015–2017.
Den række af tiltag som allerede er beskrevet vil danne udgangspunkt for det fortsatte arbejde.
Angst og aggressionsplan/kriseplan vil fortsat være et vigtigt værktøj, og målet er at disse skal
implementeres i den ambulante behandling, således at planen laves på et tidspunkt hvor patienten ikke er akut dårlig. Der er givet midler til at et afsnit med 13 patienter får en lidt højere
normering i en 3-årig periode. I denne periode nedtrappes antallet af bæltefikseringer til 0 på
projektafsnittet. Alle 3 lukkede afsnit på PCH skal fortsat arbejde med metodeudvikling og
nedbringelse af alle former for tvang. Der er ens visitering til de 3 afsnit.
Indsatsområderne i projekter bliver:
 Afprøvning af metoder til ikke at anvende bæltefikseringer- fx greb
 Bedre mulighed for psykoterapi
 Enhver fiksering gennemgås som kerneårsagsanalyse
 Udarbejdelse af angst og aggressionsplaner i alle dele af patientforløbet
 Fælles behandlingsplan med den ambulante del.
 Styrkelse af personalets kompetencer mhp kommunikativ deescalering
 Fortsat fokus på brugen af aktiviteter – aktivitetspersoner
 Inddragelse af patienter/pårørende
 Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund
 Arbejde med kultur - patienten skal føle sig ventet og velkommen, og tilbydes velvære
 Nye fysiske rammer
 Etablering af time-out/sanserum, samt kompetenceudvikling i brugen af sansemodulation
 Optimeret medikamentel behandling
 DAT-team på tværs
 Undervisning i at arbejde med misbrug
 Fortsat arbejde med forbedringsmøder(data-drevet)
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Rapporten er:
Udarbejdet af Helle Rasmussen, ledende terapeut ergo/fys.
Tovholder helle.noergaard.rasmussen@regionh.dk, tlf. 38645674, samt projektgruppen
Godkendt af Birgitte Welcher, Centerchef på Psykiatrisk center Hvidovre
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Slutrapport
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Akut modtageafsnit
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Lukket akut modtagelse, afsnit 2121, PCN.
Afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets navn

Om afsnittet

Lukket akutmodtagelse, afsnit 2121, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Region Hovedstadens Psykiatri (3400 Hillerød)
Afsnit 2121 er en lukket akutmodtagelse og 7-døgns afsnit, hvilket
betyder at afsnittet er døgnåbent alle ugens dage. Afsnittet modtager
mennesker med akut behov for indlæggelse i lukket regi. Indlæggelserne må som udgangspunkt maksimalt vare 7 døgn før patienterne
overflyttes til et andet afsnit eller udskrives. Ca. 50 % af alle indlæggelser varer 3 døgn, hvorefter patienten udskrives eller overflyttes til
et andet psykiatrisk afsnit. Optageområdet er Nordsjælland. Afsnittet
har 14 sengepladser og modtager bl.a. mennesker i akut øget selvmordsrisiko, dobbeltdiagnoser eller svær selvskadende adfærd. Afsnittet behandler alle akutte tilstande indenfor hele det psykiatriske
spektrum, herunder også patienter som indlægges på tvang og i henhold til dom.
Behandlingen består af undersøgelse, vurdering med henblik på diagnostik og medicinsk behandling i kombination med samtaler og psykoedukation.

Om teamet

2.

Teamdeltagere: Anja Mathiesen (sygeplejerske) Fle Jensen (social-og
sundhedsassistent) Julie Nielsen (sygeplejerske), Mette Kamp Hansen
(afdelingssygeplejerske), Darius Mardosas (ledende overlæge), Lars
Grønberg (jurist), Marianna Hansen (udviklingschef) og Krista Einfeldt
Güttler (klinisk sygeplejespecialist samt tovholder i gruppen)
Kontaktoplysninger på tovholder:
e-mail:krista.einfeldt.guettler@regionh.dk, tlf. 38 64 32 20

Resume af opnåede resultater

Afsnit 2121 har under hele projektforløbet fokuseret på deeskalering og forbedringer af miljøet på afsnittet. Indretningen af fællesmiljøet er forandret, og der har ved genindretningen
været fokus på at fællesmiljøet skulle være stressnedsættende og indbydende. Til formålet er
der indkøbt nye møbler samt blomster og sensit stole. Dette har medført at afsnittet i dag
fremstår med et mere indbydende, imødekommende og tryghedsskabende miljø.
Arbejdsgruppen har fokuseret på, hvordan personalet møder patienterne på en ligeværdig og
respektfuld måde, og sat fokus på at mange afslag virker konfliktoptrappende. Desuden har
afsnittet haft fokus på at øge mængden af kontakt mellem sundhedspersonale og patienter.
Sundhedspersonalet har fokus på at være mere ude i afsnittets fælles miljø, og dermed give
patienterne en oplevelse af, at personalet er mere til rådighed.
Arbejdsgruppen har minimeret antallet af regler i afsnittet, således at patienterne ikke længere oplever at blive opdraget på.
På afsnittet er der blevet indført vedligeholdelse af psykofysisk træning, således at der er
ugentlige træningssessioner på forskellige tider af døgnet, så alle medarbejdere får mulighed

Lukket akut modtagelse, afsnit 2121, PCN.
Afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
for at deltage.
Som resultat af ovenstående faldt antallet af bæltefikseringer i andet halvår af 2013 med ca.
50 % i gennemsnit, i forhold til første halvår 2013.
I 2014 har afsnittet oplevet en stigning i antallet af bæltefikseringer. Ved en nærmere analyse
af tvangstallene viste det sig, at en patientgruppe blev bæltefikseret oftere end andre. Denne
gruppe patienter lider af emotion ustabil personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen. Afsnittet har taget handling på dette ved at udarbejde individuelle handleplaner sammen med denne patientgruppe, samt at optimere samarbejdet med deres bosteder.
3.

Afsnittets/teamets mål





4.

Målet var at nedbringe antallet af bæltefiksringer med 20 % på afsnit 2121
Eftersamtaler afholdes i 90 % af alle tilfælde.
90 % af alle patienter der indlægges på tvang eller i henhold til dom skal have ordineret pn medicin indenfor 45 min.
I forhold til balancerede mål er anden tvang ej steget efter bæltefikseringer er faldet.

Grafer og tabeller over resultater

I 2012 var det ikke muligt at trække tvangstal på afsnitsniveau, hvorfor vi kun har mulighed
for at analysere på tallene fra 2013 og 2014.
I andet halvår af 2013 faldt antallet af bæltefikseringer på afsnit 2121 med næsten 50 % i
gennemsnit i forhold til første halvår af 2013. Der blev i gennemsnit foretaget 13,2 bæltefikseringer om måneden i første halvår af 2013. I andet halvår faldt antallet af bæltefikseringer
til i gennemsnit 7,2 om måneden (se bilag 1).
I første halvår af 2014 blev der i gennemsnit foretaget 8,3 bæltefikseringer om måneden. I
andet halvår af 2014 skete der imidlertid en stigning i antallet af bæltefikseringer, idet der i
gennemsnit blev foretaget 16,1 bæltefikseringer om måneden (se bilag 2).
Årsagen til denne stigning skyldes primært 4 patienter, der lider af emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen. De udgør alene ca. 50 % af alle bæltefikseringer i
2014. Ses der bort fra disse 4 patienter, lå antallet af bæltefikseringer for øvrige patienter på i
gennemsnit 6,25 om måneden (se bilag 3).
I forhold til patientgruppen der lider af emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen har afdelingen iværksat individuelle handleplaner, hvor patienten og personalet
sammen udarbejder en handleplan, som kan forebygge nye bæltefikseringer. Individuelle
handleplaner udarbejdes dels med udgangspunkt i patientens egne erfaringer samt kendskab
til sig selv, og dels med udgangspunkt i principperne for Dialektisk Adfærdsterapi, som hele
personalegruppen på afsnit 2121 blev undervist i tilbage i december 2014.
Desuden er samarbejdet med de bosteder, hvor patienterne indlægges fra, blevet optimeret.
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5.

Afsnittets/teamets resultater

Se punkt 4
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.

Italesættelse af hvordan vi møder patienten
Kritisk revision af husregler
Deeskalering
Ny indretning af fællesmiljøet (herunder indkøb af massagestol og sensit stol)
Se vedhæftede billeder.
Ugentlig psykofysisk træning
Øget fokus på afholdelse af eftersamtaler ved afsnittets psykolog
Second opinion er indført som en del af en generel indsats med henblik på nedbringelse af tvang på Psykiatrisk Center Nordsjælland.
Motionscykler er indkøbt med henblik på at tilbyde patienterne mulighed for aktivitet.

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

Patienterne er igennem projektet blevet hørt vedr. ideer til forbedrende tiltag. Flere patienter
har mundligt overfor personalet givet udtryk for, at de oplever en bedre atmosfære i afsnittet,
og at personalet er mere tilgængeligt. Flere patienter har samtidigt givet udtryk for, at de
minimerede husregler har bidraget til, at de oplever større forståelse og ligeværd.
8.

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

Personalet arbejder målrettet med at finde alternativer til anvendelse af bæltefikseringer. Med
henblik på at evaluere og arbejde fremadrettet med ovenstående, tilbydes personalet ugentlig
supervision ved psykolog samt undervisning i konflikthåndtering ved afsnittets vedligeholdelsesinstruktører. Tiltagene bakkes op af personalet, og der er stort fremmøde til begge dele.
Personalet ser det som en høj faglig kvalitet at undgå, at patienterne bæltefikseres.
9.

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

Center- og afsnitsledelsen har været meget synlig og engageret i projektet, og har været en
stor støtte i forhold til at få budskabet spredt til bl.a. de unge læger, som ofte står i front i
aften og nattetimerne, når der skal tages beslutning om bæltefiksering.
Ledelsen administrerer afsnittets læringsmøder (second opinion), efter hver situation med en
bæltefiksering. På disse møder drøftes situationen og eventuelle alternativer til bæltefiksering
diskuteres. Møderne fastholder personalet i, at der er fokus på nedbringelse af bæltefikseringer, og vigtigheden i at tænke på deeskalering og forebyggelse af anvendelse af bælte.

Lukket akut modtagelse, afsnit 2121, PCN.
Afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?





Tidlig spredning til hele personalegruppen, hvor alle fik mulighed for at bidrage med
ideer. Dette resulterede i et stort engagement og gåpåmod, og gjorde at alle tog ejerskab i projektet.
Aktivt deltagende og engageret ledelse. Ledelsen har været gode til at synliggøre projektet på hele centeret, og hjulpet med at få ideer praktiseret.

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






Afsnittets funktion. Afsnittet er et lukket 7-døgnsafsnit, hvorfor det umiddelbart var
svært at se hvordan mere fysisk aktivering kunne lade sig gøre, fordi patienterne er
indlagt i den mest akutte fase af deres sygdom og i en meget kort periode.
Svært at måle på de forskellige tiltag, for derigennem at kunne identificere den specifikke succes.
Bæltefikseringer der iværksættes på somatiske afsnit. Det er vanskeligt at overføre
deeskaleringsteknikker samt viden om konflikthåndtering til somatiske afsnit.

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

Deltagere fra projekt gruppen har været på besøg på to andre lukkede afsnit på Psykiatrisk
Center Nordsjælland, og holdt oplæg om de tiltag, der har været arbejdet med gennem projektet.
Desuden er der hver anden måned iværksat erfaringsudvekslingsmøder med to andre lukkede
afsnit på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Formålet med denne erfa-gruppe er at forebygge
tvang, at skabe et læringsperspektiv blandt plejepersonalet, at styrke plejepersonalets kompetencer i forhold til psykiatriloven samt at personalet på lukkede afsnit på Psykiatrisk Center
Nordsjælland lærer af hinanden i en fælles erfa-gruppe.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Vi vil fortsat italesætte, hvordan vi undgår bæltefikseringer og fastholde opfattelsen af, at det
indebærer en høj faglig kvalitet at undgå at bæltefiksere patienten.
Afsnit 2121 har fået bevilget midler til renovering af dagligstue og gårdhave. Fælles for renoveringen af dagligstue og gårdhave er et ønske om at øge aktivitetstilbuddet til patienter indlagt på afsnit 2121.
Dagligstuen bliver delt op i et motionsrum og i dagligstue, opdelingen sker med en glasvæg,
hvor den nederste del bliver blændet. Motionsrummet bliver indrettet med to motionscykler
og en romaskine. Dagligstuen bliver indrettet med sofagruppe, sensit stole og TV. Desuden er
der bestilt to forskellige naturbilleder, som skal give et positivt indtryk af rummet.
I forbindelse med renoveringen af gårdhaven har fokus været, at få den til at fremstå indbydende og med flere aktivitetstilbud til patienterne.

Lukket akut modtagelse, afsnit 2121, PCN.
Afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
Gårdhaven er kvadratisk, og tanken er at der i tre af hjørnerne skal være fokus på aktiviteter
i form af crosstrainer, motionscykel og fitstation samt stolper med mulighed for balancetræning.
Beplantningen i gårdhaven ændres således, at der bliver fokus på, at plante blomster der kan
stimulerer lugtesansen.
I de fjerde hjørne bliver der opstillet bord, bænke og stole, hvor patienterne kan sidde og
slappe af.
Fremadrettet vil afsnit 2121 have fokus at udarbejde kriseplaner til alle indlagte patienter.
Kriseplanerne skal være individuelle, og udarbejdes sammen med patienten. Fokus i kriseplanerne skal være på tidlige advarselstegn samt forebyggende aktiviteter som kan aflede patienten. Det er desuden afsnit 2121 ønske, at anlægge et kognitivt fokus på patienternes kriseplaner.
Rapporten er:
Udarbejdet af Anja Mathiesen (sygeplejerske) og Krista Einfeldt Güttler (klinisk sygeplejespecialist og tovholder)
Kontaktinfo: krista.einfeldt.guettler@regionh.dk. Tlf.: 38 64 32 20
Godkendt af
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Nedbringelse af tvang i Psykiatrien 2012-2015

Slutrapport
B104 BUC
PC Ballerup
Akut modtageafsnit
REGION HOVEDSTADEN

Intensivt døgnafsnit for unge, B104, BUC Region H’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets navn

Om afsnittet

Oplys afsnittets navn, afdeling, center, region og geografiske beliggenhed (by)
Intensivt døgnafsnit, B104, afd Bispebjerg, BUC Region H er et
intensivt lukket afsnit med 8 sengepladser til unge mellem 1417 år. Der er 33 ansatte heraf 1 overlæge, 2 yngre læger, 1
psykolog i specialpsykolog udd., ½ social rådgiver, so.su.ass,
sygeplejersker, pædagoger, og 1 ergoterapeut.
Patientgruppen er unge fra 14-17 år med behov for behandling i lukket regi. Afsnittet har højtspecialiseret funktion for
behandlingsresistente psykoser og komplicerede affektive lidelser.

Om teamet

2.

Teamet består af:
Afd.spl. Susanne Kaas Fallesen, overlæge Patrick Gosden,
so.su.ass. Heidi Melander Schramm, pædagog Stig Nordstrøm.
Tovholder; Stig Nordstrøm, 3864 1058.
stig.nordstrøm@regionh.dk

Resume af opnåede resultater

B104 har i gennembrudsprojektet fokuseret på patienter med ”Svært mangelfuld affektregulering”, da afsnittets erfaring viser at disse få patienter, står for den største del af den
tvang der udføres i afsnittet.
Samtidigt er der fokuseret på kursusaktivitet (4 dage, se pkt) for personalet (deeskalering,
kommunikation, etc.) og generelt fokus på nedbringelse af tvang, individuelt tilpassede tiltag,
interviewskema til mestring af aggression, eftersamtaler i forbindelse med brug af tvang samt
motion.
De ”svært mangelfuldt affektregulerede patienter” omfattes af en ”teamstrukturmodel” (se
mere i pkt. 6).
Ved at indføre et målrettet og styret forløb for patienter med svært mangelfuld affekt- regulering og de andre ovennævnte tiltag, oplever vi på et patientindividuelt niveau, at vi har færre
episoder med tvang (fastholdelser/bæltefikseringer), ifht hvad erfaringen for den givne patients tidligere adfærd ellers ville forudsige.
Kvaliteten af behandlingen opleves løftet og strukturen giver endda mere tid til de andre patienter.
Data, viser 286 % stigning af fastholdelse men 22 % reduktion af bæltefikseringer fra
2013 til 2014. Det vil sige at hovedmålet er opfyldt.
Den markant øgede grad fastholdelse er primært begrundet i specifikke patienter og måske en
tendens til brug af fastholdelse til at forebygge bæltefiksering.

Intensivt døgnafsnit for unge, B104, BUC Region H’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
Indtil medio 2014 var der ca. 50 % reduktion af bæltefiksering, men da der statistisk arbejdes
med små eventdata, skal der kun få patienter der har det svært, til at ændre billedet markant
og der kom 2 af sådanne i efteråret/vinter 2014.
Det er vanskeligt at påvise sikker statistisk effekt af tiltagne da de enkelte patienter ikke kan
være deres ”egen kontrol” statistisk set. Der tages derfor forbehold for det samlede resultat.
Det noteres at der både i 2013 og 2014 var 5 kalendermåneder uden bæltefikseringer på
B104.
3.

Afsnittets/teamets mål

Mål: At nedbringe den samlede brug af bæltefikseringer og fastholdelser med 20 %. Afsnittet
har oftest fastholdelse som tvang og relativt sjældent bæltefiksering. Anden tvang er beroligende medicin, tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling (medicin og
ernæring),
Vi har særligt haft fokus på gruppen af patienter med kendte eller forventelige svære vanskeligheder med affektregulering.
Procesmål:
a) at identificere teamstruktur patienter straks efter indlæggelse/overflytning
b) alle i afd. kendte til det overordnede mål med nedsættelse af tvang
c) at målet kunne tænkes ind i visitation, forsamtale og indlæggelsessamtale
d) Brøset Violence Checklist på 2 eller derover skal det senest næste dag (dog helst i vagten) ved konf. tages op og der skal udarbejdes strategier for den fremadrettede behandling ( evt. aktiviteter,afledning, patientgruppens sammensætning, nyt værelse, ny
kontaktperson o.a).
e) Alle personaler skal løbende have nye kompetencer til at tackle udadreagerende patienter. Dette gennem undervisning, fysisk træning, viden om psykiatriloven. Patienter og
pårørende er informeret om vores tænkning og tiltag.
f) Omfanget af tvang skal overvåges ugentligt ved tavlemøder i forbindelse med LEAN
møder. Der afholdes altid eftersamtaler og viden fra disse samtaler bringes videre til
gruppen.

Intensivt døgnafsnit for unge, B104, BUC Region H’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
4.

Grafer og tabeller over resultater

Data inkluderer tvang jf. Psykiatrilov samt forældreansvarslov.
Der bruges gennemsnit i st. f. median grundet lave tal.

Data for 2012 findes ikke.

Intensivt døgnafsnit for unge, B104, BUC Region H’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
Gennemsnit af fastholdelser/mdr 2013 = 7.17
Gennemsnit af fastholdelser/mdr 2014 = 20.5
Stigning i fastholdelser 2013 til 2014: 286 %
Gennemsnit af bæltefikseringer/mdr 2013 = 1,92
Gennemsnit af bæltefikseringer/mdr 2014 = 1,5
Fald i bæltefikseringer 2013 til 2014: 22 %
5.

Afsnittets/teamets resultater

Se pkt. 4 + 6
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet

1:
2:
3:
4:

Teamstruktur for ”Patienter med svært mangelfuld affektregulering”
Lean tavlemøde med gennemgang af ”nærved tvang”.
Kursusaktivitet for personalet og generelt fokus på nedbringelse af tvang
Interviewskema til mestring af aggression 6:Eftersamtaler i forbindelse med brug af tvang
(disse afholdes jvfr. intern journalaudit)
5: Motion
Ad 1)
Rammer for teamstruktur for ”Patienter med svært mangelfuld affektregulering””,
Definition af patientgruppen:
 Svært mangelfuld affektregulering som medfører selvskade
 Udadreagerende adfærd og brug af fysisk magtanvendelse (tvang)
 Gentagende selvskadende adfærd
 Vanskeligheder ved indslusning på bosteder, og etablering af relationer til bostedet/kontaktperson
 Genindlæggelser
Teamet består af:
Kontaktpersoner: 3 personer for at sikre at der hyppigere er en fast kontaktperson til stede,
samt for at dele en udfordrende opgave på 3 frem for 2 personer og sikre en sammenhængende, konsekvent og ensartet behandling.
Koordinerende funktion: Afdelingssygeplejerske eller klinisk sygeplejespecialist.
Forløbsansvarlig behandler: Speciallæge
Forældrekontakt: Speciallæge/psykolog
Opgaver under indlæggelsen:
Stabilisering i forhold til selvskade, selvmordsrisiko, udadreagerende adfærd.
Psykoedukation.
Evt. medicinjustering/opstart, udredning.
Såfremt patienten bor på døgnbehandlingssted, afholdes løbende samarbejdsmøder. Personalet
herfra kommer minimum 4 gange ugentlig og besøger pt’en for at opretholde/opbygge relationen.
Lukning af ekstra 1 plads for at skabe en skærm i afdelingen. Dette mhp. skærmning af patient og medpatienter.

Intensivt døgnafsnit for unge, B104, BUC Region H’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
Teammøde
Fast beslutningsdygtigt teammøde mandag samt torsdag 30 minutter, kl. 10-10.30, efterfølgende lægesamtale kl. 10.30-11.00.
Patienten må gerne, evt. i samarbejde med personalet, udfærdige en liste af patientens ønsker
eller spørgsmål til teammødet. Dette 2 gange ugentligt, dog senest søndag og onsdag. Denne
fremlægges ved teammøde. Beslutninger foretages udelukkende ved teammøderne.
Dagsorden ved teammøderne:
 status,
 patientens ønsker,
 miljøterapi,
 ideer fra personalegruppen,
 supervision/vejledning,
 plan
Dagsorden ved lægesamtalerne:
 tilbagemelding fra teammøde,
 medicin,
 tvang/eftersamtale
 selvmordsrisikovurdering
 almen vurdering af patienten ved lægesamtale
Ad 2) Lean tavle møde om nærved tvang har skabt fokus på forebyggende handlinger der
undgår tvang. Dvs. de kendte med samtale, afledning, pn medicin etc.. Nye faktorer der dog
ikke identificeret.
Ad 3) 4 dages kursus til alt miljøpersonale på sengeafsnit på hele BUC.
Ad 4) Til patienter om egne erfaringer som, forebygger tvang.
Ad 5) Faste dage med ex løb til relevante patienter.
7.

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

Patienter og forældre er ikke spurgt om deres generelle indtryk af de samlede tiltag. Det kunne vi gøre på et tidspunkt.
For de patienter omfattet af teamstruktur gælder, at de er glade for mere samtale tid og den
øgede struktur de rammes ind af, i et afsnit der i forvejen er særdeles struktureret.
Forældre til teamstruktur patienter er informeret om denne og har været positive over for at
deres barn får større fokus end det ellers ville være normalt. De er generelt tilfredse.

Intensivt døgnafsnit for unge, B104, BUC Region H’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
8.

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

Projektet har uomtvisteligt bidraget til at øge den faglige kvalitet i arbejdet på at nedbringe
tvang. Vi har fået en klar opgave, som vi har forsøgt at løse med faglige kvalitetsløft. På B104
har dette primært været ved indførelse af teamstrukturen for de med svære affektreguleringsproblemer.
Der har været holdt oplæg, samt 4 dages obligatorisk kursusaktivitet om udadreagerende adfærd, samt hvordan vi som personale kan og bør reagere på dette. Ligeledes har der været
delt artikler, og teammedlemmer har talt med kollegaer i det omfang det kunne lade sig gøre i
hverdagen, og således hele tiden forsøgt at holde dialogen og interessen i gang.
9.

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

Fra ledelsen opleves gennembrudsprojektet overordnet, at legitimere at man bruger ressourcer
på at nedbringe tvang. Hele gennembrudsprojektets klare sundhedspolitiske mål (nedbringelse
af tvang) har båret denne proces. Hele RHPs organisation har støttet op om dette på mange
niveauer. Desværre er det at få en opgave, ikke det samme som at få ressourcer til at løse
den. Vi har jo lige så mange patienter og opgaver med dem, men ikke mere tid til også at løse
denne opgave. Dette kan i perioder skabe modvilje i processen.
Fra miljøpersonalet (og patienter) opleves det at der nu er meget klare linjer for hvem der gør
hvad og hvornår. Dette har givet en bedre forudsigelighed som har været konfliktnedtrappende (tvangsforbyggende).
De ugentlige tavlemøder har været meget gavnlige, med et klart overblik over datoer og ansvarlige for at handlinger er blevet udført. Det har været en styrke at 2 ledelsespersoner har
været med i teamet omkring gennembrudsprojektet. Vejen fra beslutninger til handling er
dermed forkortet.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?

1. At personalegruppen er meget fleksibel, udviklingsorienteret og med stort ønske i at
deres patienter får det bedre
2. Afklaring af mål
3. Regionalt samarbejde med BUC Glostrup
4. Opbakning i personalegruppen
5. Læringsseminar
6. Støtte fra centerledelsen på BUC
7. Lean

Intensivt døgnafsnit for unge, B104, BUC Region H’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2013-2014
11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?

1. Tid til at implementere i en travl hverdag.
2. Det har været svært at tovholder har været en del af hverdagen.
3. At en del af den politiske diskussion kan opleves med mistillid over for ansatte i psykiatrien og deres anvendelse af tvang. Man kunne godt tænke sig at den politiske diskussion blev taget på baggrund af virkeligheden og ikke som det ofte kan opleves at være
en konsekvens af forestillinger om personalets manglende kompetence, vilje, eller lyst
til at løfte opgaven.
4. Tillige at diskussion kan opleves som urealistisk i sit mål om fjerne tvang al tvang. At
fjerne mulighed for tvang vil være, at svigte de allermest sårbare psykisk syge i deres
mest sårbare situation.
12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger

Vi har deltaget i mange aktiviteter regionalt og nationalt og på den måde vist og fortalt om
vores arbejde. Har fortalt andre afsnit på afd. Bispebjerg, BUC om vores arbejde, og inviteret
til dialog og samarbejde i fremtiden.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Vores tiltag er nu så indarbejdede at det er blevet en ny ”hverdag” Der er således ikke grund
til at tro at tiltagene og fremskridtene vil forsvinde. Fortsat fokus i personalegruppen og evt.
fortsat udbygning af viden vil være vigtig, da dette har vist sig at have god virkning og effekt.
B104 arbejder videre med RHPs handleplan for nedbringelse af bæltefiksering.
Rapporten er udarbejdet af:
Overlæge Patrick Gosden, afd. sgpl. Susanne Kaas Fallesen, pædagog Stig Nordstrøm, social
og sundheds ass. Heidi Melander Schramm.
Kontaktperson: Stig Nordstrøm. 3864 1058. stig.nordstrøm@regionh.dk
Godkendt 20.1.15 af
Overlæge Patrick Gosden
Afd. sgpl. Susanne Fallesen
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Psykiatrisk Center København, afs. 51.0/01–52.3’s
afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien
i perioden 2012-2015
1.

Afsnittets navn

Om afsnittet

Om teamet

Psykiatrisk intensivafsnit 51.0/01 og alment lukket afsnit
52.3. Psykiatrisk Center København, region Hovedstadens
Psykiatri, København
Alment lukket afsnit 52.3. 10 sengepladser. Blandet diagnoser.
Gennemsnitlig indlæggelse 24 døgn







2.

Udviklingschef Kristina Schwartz
kl. udviklingssygeplejerske Mette Wallbohm Olsen
Specialpsykolog Mette Daneskov Petersen
Ergoterapeut Espen Habbestad
Afdelingssygeplejerske Helle Holmquist Jespersen afdeling
51.0/01
Afdelingssygeplejerske Tina Mancha Nielsen, afdeling 52.3

Resume af opnåede resultater

For at nedbring antallet af tvangsfikseringer igangsættes projekt om udarbejdelse af en samarbejdsaftale. Samarbejdsskemaet udarbejdes og indgås individuelt med hver patient og følger patienten gennem hele indlæggelses forløbet og tilrettes ved bedring i sygdomstilstanden.
Projektet har ikke nået den implementeringsgrad der var håbet på, og det kan ikke med sikkerhed påvises at projektarbejdet har haft afgørende og dokumenteret betydning i arbejdet
mod at reducere anvendelsen af tvangsfikseringer.
Med igangsættelsen af registrering af nærved hændelser, er det ikke data der kan analyseres,
da der ikke har været en kontinuerligt proces omkring opsamling og analyse af hændelserne,
men indsatsen vurderes værdifuld, og vil fortsætte efter projektets afslutning.
I projektperioden er det gjort tiltag til afvikling af en daglig gennemgang af det forrige døgnets bæltefikseringer. En ledelsesstyret proces hvor der foretager en daglig registrering og
opsamling med personalet omkring evt. hændelser. Indsatsen er ikke målbar, men indsatsen
vurderes værdifuld, og vil fortsætte efter projektets afslutning.
3.

Afsnittets/teamets mål

Procesmål: udarbejdelse af et fælles og standardiseret samarbejdsaftaleskemaet og implementer brugen af samarbejdsaftalen som et virkningsfuldt og en naturligt del af det sygeplejefaglige patientrelaterede arbejde.
Procesmål: Daglig gennemgang af forrige døgns bæltefikseringer. Udviklingschefen for afdelingerne gennemgår på dagligvis forrige døgns bæltefikseringer med henblik på en fælles ledelses og medarbejder evaluering af hændelsesforløbet – opstart og afrunding – for at udtrække mest mulig læring til forebyggelse af lignede situationer. . Indsatsen er endnu ikke
målbar, men indsatsen vurderes værdifuld, og vil fortsætte efter projektets afslutning.
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4.

Grafer og tabeller over resultater

Se efterfølgende.
5.

Afsnittets/teamets resultater

Ved gennemgang af statistikken for bæltefikseringer - opgjort i timer – kan der desværre ikke
påvises, eller redegøres for samarbejdsaftalens betydning som forebyggelsesredskab til reduktion af timeantal hvori patienten har været bæltefikseret.
Vi har dog i projektperioden fået identificeret de hyppigst gennemgående cpr nr. på patienter
der har været bæltefikseret, dog kan vi ikke påvise af samarbejdsaftalen har haft afgørende
betydning for reducering af antal bæltefikseringstimer. Ved identificering af de 5 mest gennemgående cpr.nr. har vi dog fundet forståelse for hvorfor timeantallet for bæltefikseringer i
perioder har været stigende
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet

1. Samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen er et fælles arbejdsredskab (skema) der udarbejdes i fællesskab mellem patient og denne kontaktperson. Skemaet tager udgangspunkt i patientens egen viden/ekspertise om hvad der ”trigger” samt hvad der virker beroligende når han/hun er i
en presset situation.
Samarbejdsaftale skemaet beskriver/oplister ligeledes de aktiviteter som patienten enten
har direkte kendskab til virker beroligende eller som patienten og personalet, kan have
forventning om kunne virke beroligende og angstreducerende.
Ved indførelsen af samarbejdsaftale skemaet fik personalet et handleredskab til brug i fællesskab med patienterne, hvor det blev muligt at sætte ord på en vanskelig situation. Personalet har erfaret at det er virkningsfuldt at spørge ind til patientens egner erfaringer i
relation til hvad der kan virke angstdæmpende, stressnedsættende eller på anden måde
nedsætte uros og kaosfølelsen i egen krop. Ved at sætte struktur og navn på hvordan - og
hvilke virkemidler der kan ibrugtages som forebyggelsesredskab i en akut situation er det
personalets oplevelse at de få bedre forudsætninger for at handle adækvat i forhold til patientens egne erfaringer med deeskalering af den tilspidsede situation/episode.
Da samarbejdsaftalen følger patienten ved overflytning til en anden afdeling vil skemaet
også dele viden personalet imellem. Konkrete forslag til strategier i en tilspidset situation
vil kunne være med til at afværge tvangsforanstaltning.
2. Tilknytning af piktogrammer (billeder) på bagsiden af samarbejdsaftalen. Her gives der
mulighed for at de patienter der ikke har evne til selv at formulere forebyggelsestiltag/handlinger der kan virke beroligende, kan blive inspireret til at vælge/forsøge sig med
”alternative handlinger” end de der ellers kunne vælges (evt. affektudbrud med vold eller
selvskade til følge)
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3. I tilknytning til projektet, har projektgruppens ergoterapeut udarbejdet MOHOST test på
enkelte udvalgte patienter, hvilket har bidraget til en øget forståelse af hvilke handletiltag
– og aktivitetstilbud, der med fordel kunne sættes op/tilbydes i afdelingerne målt ud fra
patientens faktiske kunne og ikke patientens egen oplevelse og forståelse af evner/handlekompetencer under de forskellige stadier i sygdomsforløbet.
4. Fælles gennemgang af afholdt eftersamtaler ved at gennemgå den afholdte eftersamtale på foregående tvangsfiksering, har personale og patient, et fælles udgangspunkt
for forståelse samt drøftelse af strategier til forebygges af lignende situationer.
5. Gennemgang, og fælles drøftelse i personalegruppen vedr. nærved hændelser.
Her udtrækkes læring og strategier der kan fungere forebyggende i lignende situationer.
6. Daglige gennemgang og drøftelse af forrige døgns tvangsfikseringer – fokus på
læring ved hjælp af spørgsmål;


7.

hvad kunne der være gjort for at undgå tvangsfikseringen
hvad skal/kan der med fordel gøres (anderledes/lige sådan) i en lignende situation.

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

Direkte adspurgt, svarer patienterne, primært positivt på at blive inddraget i processen om
udarbejdelsen af samarbejdsaftalen, men der er ikke foretaget en egentlig måling herpå.
Inddragelse af pårørende har ikke været et fokus i projektet, men kan med fordel indtænkes
og indarbejdes i arbejdsprocessen med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen. De pårørende
kunne med fordel spørges til råds omkring hvilke erfaringer de har og som de ved virker aflastende og/beroligende for patienten i en tilspidset situation.
8.

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

Vi har i tilknytning til projektet arbejdet målrettet med at undervise og oplære personalet i
afholdelsen af eftersamtaler, da det var projektets første sigte at anvende disse som udgangspunkt for samarbejdsaftalen.
Personelt er sideløbende projektet blevet uddannet i voldsforebyggelse, således at personalet
er bekendt med og kompetente i forhold til at anvende de nyeste og mest skånsomme psyko/
fysiske greb.
I akutafsnittet er antallet af fysioterapeutiske time øget, dette med henblik på at tilbyde fast
planlagte aktiviteter min 2 gange i dagvagten. – Aktiviteterne er nøje udvalgte, med det formål at tilbyde patienterne aktivitet der virke angstreducerende.
Den faglige fokusering på anvendelse af tvang er i højsæde, og figurere som fast dagsordens
punkt på Centerledelsesmøderne.
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9.

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

Der er i relation til projektet nedsat en arbejdsgruppe på centret (arbejdsgruppen for nedbringelse af tvang på PCK)de bl.a. har til opdrag at finde og diskutere forebyggelsesmetoder
og handlinger der kan implementeres på hele centret og ikke blot på projektafdelingerne.










Arbejdsgruppen (8 personer) bestående af repræsentanter fra hele PCK, både overordnet ledere, mellemledere og medarbejdere (herunder en økonom) fra har arbejdet
målrettet med analyse af de tvangsdata der har kunne trækkes fra PLIS 2 (ledelsesinformationssystem), og disse har bl.a. været sat op i forhold til syge fraværd. Dette for
at få et mere nuanceret billede af årsags- virkningsforhold.
Arbejdsgruppen har arbejdet for at identificere de patienter der har været anvendt flest
tvangsfikseringer over for, for derved at få et reelt billede at hvilke patienter der øger
antallet af tvangsanvendelser.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en vejledning for hvorledes samarbejdsaftale skemaet
anvendes.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en strategi for implementering af anvendelsen af samarbejdsaftaler på hele PCK.
Arbejdsgruppen har afholdt et fælles ledermøde med alle ledere på PCK for at der i
fællesskab kunne drøfte og findes nye og effektive tiltag for nedbringelse af tvang på
PCK.
Arbejdsgruppens etablering har haft stor og virkningsfuld betydning for hvorledes informationer i PCK er blevet opsamlet og videre formidler på såvel centerledelsesplan
og medarbejderplan dette for at sikre en ensartet implementeringsproces med tydelig
formuleringer af hvad der ønskes implementeret og hvorledes.

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





Vi har i projektperioden anvendt projektmidlerne til at frikøbe projekts ergoterapeut.
Ved at have en ankermand sikres projektet at der hele tiden er rettet det nødvendige
fokus der kan være svært for personalet at opretholde da udarbejdelsen af samarbejdsaftale skemaet hurtigt kan blive en overset arbejdsopgave i en travl hverdag fyldt
med andre og lignede skemaer.
Patient målgruppen for samarbejdsaftalen var startsmæssig udvalgt til at være de patienter der under tidligere indlæggelser havde været bæltefikseret. Dog viste det sig at
være meget stor udfordring at identificere disse ud fra den informationstilgængeligheden vi har til rådighed på PCK, da vi har forskellige arkivsystemer samt er spredt over
flere matrikler. Vi havde en intention om at op starte samarbejdsaftalen i akutafdelingen, dvs. inden for patientens første indlæggelses døgn, dog viste det sig hurtigt at patienterne i dette sygdomsstadie var for dårlige til at kunne samarbejde omkring udarbejdelsen af samarbejdsaftalen. Vi valgte i stedet at op starte samarbejdsaftalen, når
patienten blev overflyttet til et alment lukket regi, afs. 52.3 da patienten ikke var præget af forstyrrelser lokeret til den akutte sygdomsfase. Projektgruppen vedtog endvidere at flytte projektet væk fra den intensiv afdeling og over til den alment lukkede afdeling.
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Vi har i gruppen haft en specialpsykolog tilknyttet hvilket har givet gruppen yderligere
mulighed for at identificere patienter der med fordel kunne have gavn af en samarbejdsaftale. Ved at tilknytte specialpsykologen (primært i forhold til de patienter der på
forhånd har været identificeret til at skulle tilbydes et længerevarende indlæggelsesforløb) har vi kunne binde målrettede terapeutiske tiltage/arbejdsproces sammen med
konkrete sygeplejefaglige tiltag i forhold til afledning og forebyggelse af tilspidsede situationer. Og således skabe en øget medarbejde forståelse for hvorledes patienten
hjælpes bedste muligt, under mest mulig hensynstagende til sygdomsstadiet – herunder de handlekræfter der er til stede hos patienten på det pågældende tidspunkt i sygdomsforløbet.
Vi erfarede hurtigt at det kunne være vanskeligt at få patienter, både i det akut intensivitet og almene lukkede afsnit, til at deltage aktivt i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen. I projektgruppen traf vi derfor beslutning om at samarbejdsaftalen kunne udarbejdes baseret på observationer fra miljøet og tidligere erfaringer med patienten hvis
direkte patientinvolvering ikke var mulig.
Samarbejdsaftalen bliver af personalet opbevaret i sygeplejejournalens papir del, således at alle medarbejdere har adgang til denne og kan vælge strategier for patienten eller i samarbejde med patienten når denne enten selv oplever en forværring i sygdomsforløbet eller af personalet bliver observeret som værende opkørt, angst eller på anden
måde udtrykker/fremviser forværret i sygdomsudtrykket.

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







Vi har haft stor udskiftning af gruppe medlemmer, hvilket har gjort at gruppen har tabt
væsentlig viden og erfaringer. Vi har derfor også set os nødsaget til, to gange, nærmest at starte fra begyndelsen af, for at etablere den nye projektgruppe.
Vi har været i konkurrence med implementering af andre projekter i centret.
Det har været svært at få centrets læger engageret i projektet.
Det har ikke altid været muligt at samle arbejdsgruppen grundet skiftende vagter
o.lign.

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

Da projektet er blevet taget ind som et kommende indsatsområde i RHP’s overordnet strategi
og handleplan for nedbringelse af tvang på regionalt plan, står vi – og alle andre af regionens
center-, for at skulle implementere samarbejdsaftalen. Vi afventer derfor Centerledelses beslutning og udmelding vedrørende den for PCK’s overordnet arbejds- og implementeringsproces.
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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 har i projektperioden ansøgt om puljemidler til forbedring af vores ude arealer og fået
400.000 til etablering og nytænkning af indretningen af disse. Der er nedsat en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra projektgruppen som arbejder på at finde aktivitetsredskaber der tilgodeser både de helbredsmæssige og aktivitets rettede samt sikkerhedsmæssige hensyn for
etableringen af en ”fysisk udfoldelses have”
Vi vil fortsætte med at gennemgå tvangsepisoder, både nærved hændelser og aktuel anvendt
tvang på daglig basis og få dette implementeret som en dagligarbejdsrutine og arbejdsmetode
for at sikre den fortsatte læring og nedbringelse af tvang.
Vi har med ”optagelsen” i handleplanen for nedbringelse af tvang i RHP, forpligtet os til at
implementere samarbejdsaftalen på hele centret.
Vi har via gennembrudsprojektets læringsseminar fået nye ideer til tiltag/aktiviteter der kunne
implementeret på PCK og vil lade os inspirere af det samlede inspirationskatalog der udkommer i forbindelsen med afviklingen af dette gennembrudsprojekt.
Projektgruppen vil ikke blive videreført efter projektets afrapportering. Dette skyldes at PCK
pr. 1. marts 2015. opdeles i 3 matrikler på hhv. Bispebjerg, Rigshospitaler og Gentofte hospital, hvorfor arbejdsgruppen ikke længere vil befinde sig på samme matrikel. Ligeledes overgår
projektets projektleder til en anden stilling.
Rapporten er:
Rapporten er udarbejdet af kl. udviklingssygeplejerske, projektleder, Mette Wallbohm. Den
13. januar 2015. Mette.wallbohm.olsen@regionh.dk. Telefonnummer 2686 8467
Godkendt af udviklingschef, projekt ejer, Kristina Schwartz Heuser den 13. januar 2015.
kristina.schwartz.heuser@regionh.dk
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