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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.

Den regionale implementeringsgruppes selvevaluering om
nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014.
Region Sjælland.
1.

Om regionens organisering af indsatsen

Om
regionens
organisering af
indsatsen

Psykiatrien Region Sjælland er organiseret i seks kliniske afdelinger, og
der blev udpeget seks projektafsnit blev til projektet, så alle 6 områder
blev repræsenteret:
Ø1, Roskilde. Alment voksenpsykiatrisk sengeafsnit med 24 sengepladser (2 afsnit sammenlagt til 1 d. 1/2 2014).
U1, Roskilde. Ungdomspsykiatriske sengeafsnit med 20 pladser – 12 i
alment og 8 i skærmet afsnit (Etableret d. 1/11 2012).
S1, Vordingborg. Højtskærmet lukket afsnit med 10 senge-pladser til
patienter med dobbeltdiagnose og højt aggressionsniveau.
G2, Vordingborg. Ældrepsykiatrisk sengeafsnit med 14 senge.
V1, Slagelse. Akut psykiatrisk lukket afsnit med 12 senge. V1 modtager de dårligste patienter i den akutte fase og med kort gennemsnitlig
indlæggelsestid.
P4, Nykøbing Sjælland. Lukket retspsykiatrisk afsnit med 10 sengepladser.
Implementeringsgruppen har faciliteret de 6 områder i Psykiatrien således, at der er arbejdet med udvikling af målrettede tilbud og aktiviteter tilpasset lokale forhold og afsnittenes patientkategorier.
Organiseringen af projektet har vist sig hensigtsmæssig ift. spredningen af indsatserne, idet der fra projektstart har været taget højde for
den geografiske spredning, samt sikret at alle afdelingsledelser er ansvarlige for indsatsen for nedbringelse af tvang –og dermed også for
gennembrudsprojektet.
Der har været nedsat en styregruppe for projektets fremdrift, med den
lægelige vicedirektør som formand. Implementerings-gruppen har været en del af styregruppen.
Styregruppen refererer til Psykiatriens ledelsesforum.

Om
implementeringsgruppen

Projektleder Anne Næsted, Psykiatrihuset Analyse og Udvikling
annae@regionsjaelland.dk
tlf. 54672 443, mobil. 6114 0988
Udviklings- og forskningssygeplejerske, Ph.d. studerende Lene Lauge
Berring, Forskningsenheden
lelb@regionsjaelland.dk
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2.

Regionens mål

Nedbringelse af tvang mest muligt.
Nedbringelse af antallet af bæltefikseringerne på 20 %.
Fokus på fysisk aktivitet og andre relevante aktiviteter.
Flere tilbud om aktiviteter til patienterne - også aften og weekend.
3.

Resultater i forhold til at nedbringe anvendelsen af tvang

Tvangsdata på aggregeret niveau for de voksenpsykiatriske afsnit, antal bæltefikseringer:
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Tvangsdata på aggregeret niveau for de voksenpsykiatriske afsnit. Antal bæltefikseringer sammenholdt med antal patienter og varighed (inkl. median for varighed):

Tvangsdata på aggregeret niveau for de voksenpsykiatriske afsnit, antal remme:
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Tvangsdata på aggregeret niveau for de voksenpsykiatriske afsnit, antal fastholdelser:

Nedbringelse af tvangen er ikke slået igennem i tvangsstatistikken endnu. Der er stor forskel
på de 6 projektafsnit, dels hvor meget tvang der var på afsnittene ved projektstart og dels
på, hvilken tilgang og hvilke vilkår afsnittene har haft ift. indsatserfor nedbringelse af tvang.
Projektteamenes tilbagemelding er, at de synes de er i gang med en positiv udvikling, forstået på den måde at kulturen ændrer sig mod færre bæltefikseringer. Vores vurdering er, at
det kræver fastholdelse af igangsatte initiativer og flere ressourcer (f.eks. tid, rammer og
personale) før det kan ses på tvangsdata. Nedbringelse af tvang er blevet sat på dagsordenen og Regionen er i fuld gang med en kulturbearbejdning ift. personalets syn/tilgang på
tvang. Projektafsnittene reflekterer over egen praksis, får nye ideer der kan hindre tvang og de afprøver ideerne. Alle projektafsnit kan komme med eksempler på ”gennembrud”/eksempler, hvor tvang er blevet undgået. Det har været vigtigt, at huske de gode historier og få tydeliggjort, hvad det var der gjorde en forskel i situationen. De gode historier
er et godt supplement til tvangsdata og det er med til at skabe læring og bevare motivationen hos personalet.
Et af projektafsnittene ser ud til at have knækket tvangskurven i løbet af projektperioden,
hvilket ikke kan ses ud af graferne i denne rapport, hvor tvangstallene for de voksenpsykiatriske afsnit er lagt sammen. Når vi analyserer tiltagene på det pågældende afsnit kan alle
Huckhorns 6 kernestrategier ”vinges af” (1): 1. Ledelseinvolvering og –opbakning, 2. Brug af
data (bl.a. BVC), 3. Uddannelse af personale, 4. Anvendelse af diverse forebyggende redskaber, 5. Brugerinddragelse og 6. Debriefing af tvangsepisoder. Særlig markant for det pågældende afsnit har været ledelsens engagement gennem hele projektperioden.
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Udgangspunktet for dette gennembrudsprojekt var aktiviteter. Så hovedsatsningen i indsatsen for nedbringelse af tvang har i Region Sjælland været, at få flere aktivitetstilbud til patienterne under indlæggelse. Og det mål er opfyldt! Alle projektafsnit har udvidet antallet og
bredden af aktiviteter i projektperioden – også om aftenen og i weekender, hvor patienterne
meddelte at de manglede tilbud og kedede sig.
4.

Forbedringer af den patientoplevede kvalitet

Region Sjælland fik kick-startet projektet ved, at mindst to medarbejdere fra hvert projektafsnit kom med på kurset ”Psykiatri i bevægelse” i foråret 2013. Dette gav en god start,
hvor ideer og erfaringer blev delt, og skabte sammenhængskraft for projektet på tværs af
Regionen. Kurset blev gentaget i januar 2014, hvorved spredningen af projektet til yderligere 17 sengeafsnit blev påbegyndt.
Patienterne blev interviewet i starten vedrørende ønsker og ideer til aktiviteter og de spørges løbende til ønsker om aktiviteter på morgenmøde e.lign., så aktiviteterne tilpasses dem
der aktuelt er indlagt. Patientinddragelse ift. aktivitetstilbud har været lettest på de afsnit,
hvor patienterne typisk er indlagt i længere tid.
Implementeringsgruppen har haft kontinuerlige møder med projektteamene, hvor patientinddragelse har været et en del af drøftelserne.
På regionsniveau har implementeringsgruppen gjort brug af regionens Bruger- og pårørendepanel i planlægningen og kvalificeringen af regionens forskellige indsatser. Bl.a. har panelet kvalificeret regionens Politik for forebyggelse af tvang, som blev udgivet i foråret 2014.
5.

Forbedringer af den faglige kvalitet

Implementeringsgruppen har været bevidst om, at spørge ind til selvfølgelighederne i afsnittene, for at få åbnet op for refleksion over egen praksis og kultur i projektafsnittene.
På regionsplan er der udarbejdet følgende:
 Politik for forebyggelse af tvang
 Voldsrisikovurdering ved BVC
 Korrekt indberetning i SEI
Politikken har bl.a. haft til formål, at skabe et fælles fundament for arbejdet med at nedbringe tvang mest muligt på tværs af afdelinger, ledelseslag og faggrupper. Forhåbningen er, at
patienterne oplever at de bliver mødt af personalet med åbenhed og nysgerrighed, og hensigtsmæssige handlemønstre i risiko situationer.
Retningslinjerne for hhv. voldsrisikovurdering og korrekt indberetning af tvang har haft til
formål, at sikre en korrekt og ensartet voldsrisikovurdering og indberetning af tvang i Regionen, med henblik på at nedbringe tvang mest muligt.
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6.

Forbedringer af den organisatoriske kvalitet

I forbindelse med forbedringer af den organisatoriske kvalitet har implementeringsgruppen
målrettet haft mødeaktiviteter på henholdsvis regions-, afdelings- og afsnitsniveau i organisationen. Implementeringsgruppen har arbejdet bevidst efter 6-core strategien (1) og udarbejdet retningslinjer mm. på tværs af regionen, hvor der har vist sig et behov. Derved er der
bl.a. skabt en ensartet og tidstro registreringspraksis.
For de deltagende team blev der fra start af sat fokus på roller og opgavefordelingen i teamene. Tvang er blevet et fast emne på eksempelvis personalemøder, hvor tvangsdata bliver
præsenteret og så resten af kollegaerne inddrages.
I løbet af projektperioden er der skabt en øget bevidsthed om, at tvang er sidste udvej, men
der er forsat drøftelser i organisationen om at bæltefiksering engang imellem er nødvendig.
Eksempelvis har det været vanskeligt at minimere bæltefiksering i forbindelse med selvskadende adfærd. Disse forløb kræver en ekstra indsats fremadrettet, hvilket vil blive drøftet i
regionens udvalg for reduktion af tvang.
Fokus har i projektperioden fortrinsvis været på, at neutraliserer og arbejde med farlighed
(vold, aggression etc).
7.

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

Data på afsnitsniveau har været tilgængelig via regionens Ledelses Information System
(LIS) før projektet startede. Her kan ledelsen på alle niveauer bl.a. følge med i udviklingen
af tvangsdata over tid. Det er meget forskelligt, hvor meget projektafsnittene brugte data
fra LIS i forvejen. Under projektet har projektleder sendt tvangsdata til teamets kontaktperson cirka en gang om måneden, dels for at sikre, at tvangsdata blev set og gennemgået og
dels til brug i månedsrapporterne. Set i bakspejlet skulle der have været gjort mere ud af, at
have en dataansvarlig i projektteamene og i implementeringsgruppen.
På regionsniveau har tvangsdata været vist og analyseret på hvert møde i Styregruppen,
samt til møder i Psykiatriens ledelsesforum.
Tvangsdata vil fremover blive mere synlig i afsnittene, idet alle afsnit får LEAN-tavler, hvor
tvangen vil blive fulgt tæt og kontinuerligt i den fortsatte indsats for nedbringelse af tvang.
8.

Implementeringsgruppens erfaringer som vejledere for de deltagende team i
regionen

En – oftest to fra implementeringsgruppen har haft kontinuerlige møder med projektteamene. På møderne blev der typisk taget afsæt i tvangsdata, sidste månedsrapport og kommende månedsrapport. Der er taget afsæt i og understøttelse af lokale behov, da det var vigtigt
for implementeringsgruppen, at de indsatser der blev iværksat gav mening for det lokale
projektteam. Vidensdeling er foregået gennem regionale møder, gennem nyhedsbreve og
ved at henlede opmærksomheden på gode initiativer andre steder i regionen eller i landet.
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De mest succesfulde tiltag (f.eks. tavlemøder, stillerum, ballstick, aktiviteter på tværs af
afsnit, kuglestole, pn-liste mv.) bliver løbende præsenteret og implementeret i sengeafsnittene, således at disse tiltag/muligheder integreres i den daglige drift.
9.

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

Spredning og god praksis er præsenteret og videregivet på følgende måder:
 Vidensdeling på læringsseminarerne og den nationale konference.
 Vidensdeling i det regionale netværk ”Psykiatri i bevægelse”.
 Årligt nyhedsbrev og opdatering af intranettet.
 Regionale arrangementer vedrørende nedbringelse af tvang.
10. Det videre arbejde

Arbejdet og indsatserne fortsætter i regi af Partnerskab for nedbringelse af tvang.
Organiseringen af indsatsen for nedbringelse af tvang overgår fra projektorganisering til at
være en fast del af kvalitetsorganisationen, med reference til Psykiatriens Kvalitetsråd. Der
er nedsat et permanent ”Udvalg for reduktion af tvang” under Kvalitetsrådet. Udvalget består af den lægelige vicedirektør fra Psykiatriledelsen, en ledelses-/medarbejderrepræsentant fra hver af de seks Afdelinger, en brugerrepræsentant og den tidligere implementeringsgruppe.
Hvert af de 6 ledelsesområder ansætter/udpeger en tovholdere for indsatserne for nedbringelse af tvang.
Implementeringsgruppen fortsætter, men udvides med 6 udpegede/ansatte tovholdere (én
fra hver Afdeling).
Indsatserne er beskrevet i regionens Partnerskabsaftale for nedbringelse af tvang, hvor indsatserne er centreret om de 6 kernestrategier (1), som bl.a. sikrer, at der skabes en ensartet uddannelse i regionen, hvor der skabes et fælles fundament for håndtering af voldsomme
situationer uden brug af tvang.
Derudover er der et forskningsprojekt i gang vedr. nedbringelse af tvang. Resultater fra dette projekt inddrages i de fremtidige strategier.
Rapporten er:
Udarbejdet d. 20. januar 2015 af:
Projektleder Anne Næsted, Psykiatrihuset Analyse og Udvikling annae@regionsjaelland.dk tlf.
54672 443, mobil. 6114 0988
Udviklings- og forskningssygeplejerske, Ph.d. studerende Lene Lauge Berring, Forskningsenheden lelb@regionsjaelland.dk
Godkendt af Vicedirektør Søren Bredkjær.
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Reference:
1. Huckshorn, K.A (2005). Six core strategies to reduce the use of seclusion and restraint
planning tool. National Association of State Mental Health Program Directors,
www.nasmhpd.org
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Slutrapport
Ø1 Roskilde
Alment afsnit

REGION SJÆLLAND

Afsnit Ø1’s afsluttende rapport om nedbringelse af
tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets
navn

Om afsnittet

Region Sjælland, Psykiatrien Øst, Roskilde, Afsnit Ø1

Afsnit Ø1 er et alment voksenpsykiatrisk sengeafsnit med 24 sengepladser.
Modtager patienter med alle psykiatriske problemstillinger.
Plejepersonalets antal svarer til en bruttonormering på 42 fuldtidsstillinger.
Afsnit Ø1 blev primo 2014 sammenlagt med et andet alment sengeafsnit
og fik dermed fordoblet antallet af sengepladser.

Om teamet

Ansvarlig ledelsesperson & kontaktperson i teamet
Afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen, 4732 7722 / 2058 6895
eme@regionsjaelland.dk
Social- og sundhedsassistent Finn Jørgensen, 4732 7722
fejo@regionsjaelland.dk
Aktivitet til forebyggelse af tvang i afsnittet og de-eskalering
Sygeplejerske Kirsten Brøndum, 4732 7722
ksbr@regionsjaelland.dk
Ansvar for integration af projekt i afsnittet
Beskæftigelsesvejleder Kirsten Koefoed, 4732 7721
kkko@regionsjaelland.dk
Aktiviteter til forebyggelse af tvang
Lægesekretær Lone Vinther, 4732 7820
lvni@regionsjaelland.dk
SEI-ansvarlig i afsnittet

2.

Resume af opnåede resultater

Succesmålet med at nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 % er ikke slået igennem i
tvangsdata i løbet af projektperioden.
Der arbejdes på mange forskellige planer på Ø1 for at nedbringe og fastholde et lavt niveau
af tvang, det drejer sig bla. om følgende:
Samarbejde og aktiviteter på tværs af afsnit
Ved at samarbejde på tværs af sengeafsnit, hvor alle giver et bidrag i form af personaletid
og viden, har det været muligt at etablere et fælles ugeskema med et varieret motions- og
psykoeduktionsprogram.
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I og på tværs af sengeafsnittene er der skabt et behandlingsmiljø med liv og fokus på muligheder ved at tilbyde udfordringer - både fysisk og psykisk gennem motion og psykoedukation.
Der er fokuseret på, at disse elementer er en fast del af behandlingsforløbet, som det forventes, at patienterne deltager i.
Samtidig stimulerer gruppetiltagene til at styrke patientens sociale færdigheder.
Intensive ambulante forløb:
Tilbud om intensive ambulante forløb med let adgang til genindlæggelse for den patientgruppe, der har svært ved at følge behandlingsforløbet i den traditionelle distriktspsykiatri på
grund dårlig compliance, er der tilbud om, at de kan henvende sig ambulant i sengeafsnittet
og få støtte og vejledning hele døgnet. Derved gives patienterne mulighed for selv, at tage
ansvar for eventuel genindlæggelse og er derfor i højere grad motiveret for, at være aktive i
behandlingsforløbet samt definere, hvad de har brug for.
Godt og trygt arbejdsmiljø:
Fastholdt fokus på personaletrivsel med evaluering efter hver vagt for at sikre evaluering af
dagens miljø og episoder, der er forekommet hvor der har været risiko for eskalering af episoden, der kunne have ført til tvang for at sikre at erfaringer bliver anvendt til forebyggelse i
de kommende vagter.
3.

Afsnittets/teamets mål

Afsnit Ø1 deltager i projekt nedbringelse af tvang i psykiatrien for anden gang. Udover at
fortsætte de implementerede tiltag fra det sidste gennembrudsprojektet har Ø1 fortsat indsatserne for nedbringelse af tvang, bl.a. ved hjælp af øget anvendelse af motion i behandlingen – se nedenstående.
Afsnit Ø1’s mål
 Nedbringe omfang og varighed af tvangsforanstaltninger mest muligt (20%)
Dette mål er ikke nået, specielt ses en stigning i antallet af bæltefikseringer i august
måned 2014. Størstedelen af fikseringerne var frivillige, dvs. efter patientens eget
ønske. Det er registreret i SEI men det er ikke muligt at trække data herom.


90 % af de planlagte aktiviteter gennemføres
Dette mål er nået ved at vi hele tiden har planlagt antal aktiviteter i forhold til behov
og de ressourcer, der har været til rådighed i personale og patientgruppen. Det har
været godt at holde fast i en realistisk planlægning og holde fast i at få det planlagte
udført, så patienterne har oplevet, at tilbyder det vi lover og tager os selv og patienterne alvorligt. Det har været vigtigt at være fleksibel i opgavevaretagelsen og prioritere de grupper som personalet lægger mest energi i.

Afsnit Ø1’s afsluttende rapport om nedbringelse af
tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014


4.

80 % af patienterne deltager i én eller flere ugeaktiviteter
Dette mål er nået ved at der i den tværfaglige behandlingsplan lægges væk på aktivitetstilbuddene som en vigtig forudsætning for at deltage aktivt i behandlings- og rehabiliteringsforløbet. Vi har lagt væk på at hjemmebesøg, selvstændige motionsaktiviteter og patienternes egne ønsker om at løse behovet for aktivitet er lige så godt,
som det vi som professionelle planlægger og respekterer det, som en god del af patientens behov for egenomsorg og ret til selvforvaltning. I disse tilfælde har vi alene
bare fulgt interesseret med i processen.

Grafer og tabeller over resultater

Seriediagram over tvangsdata på Ø1 for beroligende medicin, bæltefikseringer, fastholden
og remme opgjort per måned for perioden 2012-2014:
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Seriediagram over tvangsdata på Ø1 for antal bæltefikseringer, antal bæltefikserede patienter og bæltefikseringernes varighed opgjort per måned for perioden 2012-2014:

Systematisk gennemgang af tvangsfikseringsepisoderne på Ø1 i 2014:
Som supplement til seriediagrammerne er der foretaget en systematisk gennemgang af patientforløbene på Ø1, hvor der blev anvendt bæltefiksering i 2014, for at få afdækket om der
var fællestræk i forløbene. Gennemgangen viste følgende fællestræk:
Dobbeltindlagte patienter på Ø1 med misbrug, hvor der har været nødvendigt at anvende
bæltefiksering.
 5 patienter svarende til 25 % af det samlede antal fikserede patienter på Ø1
Altså har en fjerdedel af de patienter, der har været fikserede opholdt sig på somatisk sygehus. Andelen har været stabil gennem de sidste år.
Patienter med aktivt misbrug som medvirkende årsag til indlæggelse.


7 patienter svarende til 35 %
Denne andel er i svag stigning gennem de sidste 3 år, måske på grund af øget fokus
på misbrugsproblemet og dermed bedre diagnostik. Det er brug for intensiv indsats
for at påvirke dette store problemområde.
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Patienter uden kendskab til dansk eller engelsk, hvor bæltefiksering har været anvendt på Ø1.


2 patienter svarende til 10 %.
Det viser sig, at det kan være svært at forebygge tvang, når kommunikationen er
besværliggjort.
30 % af patienterne var etnisk danskere uden misbrug svarende til 6 patientforløb.
Ved gennemgangen af tvangsfikseringsepisoder ses, at udfordringerne er mangesidede, og for at reducere forekomsten skal indsatsen være lige så varieret.

5.

Afsnittets/teamets resultater

Succesmålet med at nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 % er ikke slået igennem i
tvangsdata i løbet af projektperioden.
Det ugentlige aktivitetsprogram er blevet udbygget i projektperioden og varetages i samarbejde mellem sengeafsnittene i Psykiatrien Øst. Dette har betydet, at målet med, at 90 % af
de planlagte aktiviteter gennemføres, er opnået.
Det brede tilbud af aktiviteter på tværs af afsnittene har betydet, at 80 % af patienterne
deltager i én eller flere ugeaktiviteter.
Det tegner til at det store aktivitetstilbud stimulerer til håb og positiv energi, så indlæggelsesforløbene bliver præget af magt til at øge egne ressourcer og evne til at klare livet udenfor afsnittet.
Motion er ”internationalt” og har vist sig at være en god måde til fælles samvær uden ord,
udveksling af udtryk og nedbrydning af barrierer uanset personlig formåen.
Årligt gennemført en systematisk gennemgang af afsnittets tvangsanvendelse. Analysen giver et godt overblik over tvangstyper og patientkategorier og giver dermed et samlet billede
af udfordringer og udvikling. Analysen genererer viden og erfaring til den videre kvalitetsudvikling på området.
I forbindelse med analyse af tvangen i afsnittet blev det tydeliggjort, at misbrug ofte var en
medvirkende faktor. Derfor sikres en hurtig afklaring vedrørende misbrugsproblematik ved,
at patienten afgiver en urin- eller spytprøve til kontrol for misbrug. Er prøven positiv tilbydes
patienten hjælp og en koordineret behandlingsindsats i forbindelse med fortsat behandling
efter indlæggelse.
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet

1. Ligeværdighed og kontinuitet i patient og behandler forholdet.
For at sikre ligeværdighed og kontinuitet for patienten organiseres arbejdet således, at patienter tilbydes indlæggelse på det samme afsnit ved behov for genindlæggelse.
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Formål:
For at sikre ligeværdighed og kontinuitet for patienten organiseres arbejdet således, at patienter tilbydes indlæggelse på det samme afsnit ved behov for genindlæggelse.
Hvordan:
Ved daglig visitering af patienter fra skadestuen prioriteres det, at patienter genindlægges
på samme afsnit.
 Patienten kender personalet og omvendt, så der kan bygges videre fra tidligere indlæggelse
 Tidligere anvendte succesfulde tiltag kan straks tages i anvendelse og den tidligere
opnåede gensidige forståelse kan videreudvikles
2. Årlig analyse af tvangsdata
Årligt gennemføres en systematisk gennemgang af afsnittets tvangsanvendelse. Analysen
giver et godt overblik over tvangstyper og patientkategorier og giver dermed et samlet billede af udfordringer og udvikling.
Analysen genererer viden og erfaring til den videre kvalitetsudvikling på området.
Formål:
At supplere de kvantitative data fra SEI med en kvalitativ gennemgang af tvangsepisoderne.
Herved opnås et overblik over bl.a. tvangstyper og patientkategorier, hvilket giver et mere
nuanceret billede af udviklingen og udfordringerne. Dermed tydeliggøres også, hvor indsatsen for nedbringelse af tvang skal centreres.
Hvordan:
Data trækkes fra SEI og patientdata på cpr-nummer niveau gennemgås og analyseres.
Analysen har tydeliggjort, at der er en overvægt af følgende patientkategorier, der har været
berørt at tvang:
 Dobbeltindlagte patienter (dvs. patienter indlagt i somatikken)
 Dobbeltdiagnose patienter
 Patienter med anden etnisk baggrund (talte ikke/eller kun sparsomt dansk)
Denne viden er vigtig for at kunne målrette indsatsen for nedbringelse af tvang.
Det danner et billede af de problemområder, der særligt giver anledning til udfordringer og
en plan kan lægges for bedre at kunne forebygge tvang.
3. Aktivt behandlingsmiljø
I og på tværs af sengeafsnittene er der skabt et behandlingsmiljø med liv og fokus på muligheder ved at tilbyde udfordringer - både fysisk og psykisk gennem motion og psykoedukation.
Der er fokuseret på, at disse elementer er en fast del af behandlingsforløbet, som det forventes, at patienterne deltager i.
Samtidig stimulerer gruppetiltagene til at styrke patientens sociale færdigheder.
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Formål:
At skabe et behandlingsmiljø med liv og fokus på muligheder.
Hvordan:
Motion og psykoedukation er en fast bestanddel af afsnittes tilbud. Se ugeplanen overfor.
Flere medarbejdere har været på kurset ”Psykiatri i bevægelse”.
 Det giver et behandlingsmiljø med håb og liv
 Et aktivt behandlingsmiljø dæmper aggression og øger mestringevne
4. Fokus på misbrugsbehandling
I forbindelse med analyse af tvangen i afsnittet blev det tydeliggjort, at misbrug ofte var en
medvirkende faktor. Derfor sikres en hurtig afklaring vedrørende misbrugsproblematik ved,
at patienten afgiver en urin- eller spytprøve til kontrol for misbrug.
Er prøven positiv tilbydes patienten hjælp.
Formål:
For at sikre en hurtig afklaring vedrørende misbrugsproblematik og for at kunne give den
rette hjælp, afgiver patienten en urin- eller spytprøve til kontrol for misbrug ifm. indlæggelse.
Hvordan:
Det er fast procedure, at patienten, så hurtigt som muligt efter ankomst til afsnittet, undersøges for stofmisbrug. På den baggrund tages der stilling til afhjælpning af stoftrang samt
forbygge affektudbrud, der kan føre til tvangsanvendelse.
 Misbrugsproblematik får fokus og bliver afklaret hurtigt via test
 Sufficient hjælp kan tilbydes, eksempelvis afhjælpning af stoftrang
 Forebygge affektudbrud og tvang
 Tilbud om efterbehandling i misbrugscenter kan etableres hurtigt i behandlingsforløbet, så behandlingstilbuddet når at blive iværksat under indlæggelsen.

5. Tilbud om intensive ambulante forløb med let adgang til genindlæggelse.
For den patientgruppe, der har svært ved at følge behandlingsforløbet i den traditionelle distriktspsykiatri på grund dårlig compliance, er der tilbud om, at de kan henvende sig ambulant i sengeafsnittet og få støtte og vejledning hele døgnet.
Derved gives patienterne mulighed for selv, at tage ansvar for eventuel genindlæggelse og
er derfor i højere grad motiveret for, at være aktive i behandlingsforløbet samt definere,
hvad de har brug for.
Formål:
At give den patientgruppe, der har svært ved at følge behandlingsforløbet i den traditionelle
distriktspsykiatri på grund dårlig compliance et tilbud om, at de kan henvende sig ambulant i
sengeafsnittet og få støtte og vejledning hele døgnet.
Hvordan:
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Indlæggelsen foregår i tæt samspil med ambulante aktiviteter, som gruppebehandling og
kontinuerlige behandlerkontakter. Indlæggelsesforløbet skal hurtigst muligt afløses af ambulant behandling.
Det er vigtigt, at der skabes kontinuitet i de faglige tilbud fra den første kontakt til den eventuelt vedligeholdende og afsluttende kontakt.
Så tidligt i forløbet, som det findes hensigtsmæssigt, vil patienten have mulighed for at sove
hjemme og i takt med bedring overgå til ambulant status i en periode i afsnittet.
Det tilstræbes, at sikre sammenhæng i behandlingen og i forbindelse med udskrivelse vil
patienten derfor blive stillet overfor en del spørgsmål om forventningerne til efterbehandlingsforløbet. Efterbehandlingsforløbet aftales mellem patient og personale.
 Medinddragelse og medansvar
 Forebygger tvang ved at løse problemerne inden de vokser patienten over hovedet
 Patienten kender personalet og omvendt, hvorved eventuel forværring hurtigere opdages
 Fleksibelt ambulant tilbud der gælder døgnet rundt og alle årets dage giver en høj
grad af tilgængelighed
6. Motions- og psykoedukationsgrupper på tværs af sengeafsnittene, Psykiatrien
Øst
Ved at samarbejde på tværs af sengeafsnit, hvor alle giver et bidrag i form af personaletid
og viden, har det været muligt at etablere et fælles ugeskema med et varieret motions- og
psykoeduktionsprogram.
Formål:
At tilbyde et aktivitets- og behandlingstilbud, der motiverer til bevægelse og sund livsstil
kombineret med behov for vedligeholdelse/træning af sociale færdigheder. Forhåbningen er
også, at aktivitets- og behandlingstilbuddene kan dæmpe frustration, aggression og nedbringe anvendelsen af tvang.
Hvordan:
Afdelings- og afsnitsledelserne har truffet beslutning om, at alle sengeafsnit skal byde ligeligt
ind med personale til motions- og psykoedukationsgrupperne.
Det samlede tilbud er efterfølgende blevet aftalt på et fællesmøde med deltagere fra alle
involverede afsnit.
Gruppelederne er tværfagligt sammensat og en afdelingssygeplejerske har ansvar for at justere og prioritere i forhold til ferie og helligdage.
Aktivitetsplanen herunder blev udmeldt og personalet sprang ud i at afprøve konceptet. Aktivitetsplanen blev implementeret over en periode på ca. 4-måneder.
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Hvem:
Personalet på sengeafsnittene står for motions- og psykoedukationsgrupperne.
Personalet har budt ind på, hvilke grupper de gerne vil stå for.
Der har været en form for sidemandsoplæring af personalet, så de medarbejdere, der tidligere har stået for grupperne, har oplært det resterende personale, så flest mulige kan varetage opgaven. Fordele ved den fælles aktivitetsplan er bla.:
 Det giver et behandlingsmiljø som giver patienterne håb og skaber liv under indlæggelse
 Et aktivt behandlingsmiljø dæmper aggression
 Mulighed for et mere varieret tilbud til patienterne
 Grupper på tværs giver flere deltagere og giver en imponerende fællesskabsfølelse
 Der er mange til at løfte opgaven og afgørende for, at der ikke bliver aflysninger af
grupperne
7. Anvendelse af udskrivningsaftale og koordinationsplaner
Afsnittet tager ansvar for at den mest syge og komplekse patientgruppe får en udskrivningsaftale og hvis ikke dette er muligt, at der bliver udarbejdet en koordinationsplan. Disse tiltag
er gode til at sikre efterforløbet efter udskrivning og kan hindrer forværring og eventuel genindlæggelse.

Afsnit Ø1’s afsluttende rapport om nedbringelse af
tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
Formål:
Udskrivningsaftale eller koordinationsplan udarbejdes for at de patienter, som efter udskrivning antages ikke selv at ville søge den behandling o.a., der er nødvendig. Dette for at afværge at patienten lider skade.
Hvordan:
Der skal tages stilling til udskrivningsaftale eller koordinationsplan ved tværfaglig konference
og dette skal dokumenteres i behandlingsplanen.
Hvem:
Overlægen har ansvaret for, at der indgås en udskrivningsaftale.
Hvis patienten ikke ønsker at medvirke til udarbejdelse af en udskrivningsaftale, påhviler det
overlægen at udarbejde en koordinationsplan.
 Sikrer koordineret indsats efter døgnindlæggelsen og tæt samarbejde med primær
sektor
 Kan være med til at hindre forværring og eventuel genindlæggelse
Diverse:
Ø1 har fastholdt anvendelse af kugledyner, veste, kuglestole osv. Indført under det tidligere
tvangsprojekt.
Fastholdt et miljø i afsnittet præget af muligheder for aktivitet og udvikling med få regler og
mange individuelle aftaler.
Fastholdt arbejdet med at skabe relationer og kontinuitet i patientforløb. For at sikre ligeværdighed og kontinuitet for patienten organiseres arbejdet således, at patienter tilbydes
indlæggelse på det samme afsnit ved behov for genindlæggelse.
Der er indkøbt motionscykel med mulighed for videosimulering af diverse bjergetaper fra
cykelløb verden over. Denne er meget anvendelig og udfordrende for patienter, der i forbindelse med deres status som anbringelsesdømte, ikke har så gode muligheder for udendørs
ture. Den ansporer til motion på en udfordrende måde med en mulighed for at drømme sig
lidt væk til en verden udenfor afsnittet.
7.

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

Vi arbejder med netværksmøder i start og slutning af indlæggelsesforløbet, hvor dette er
relevant og har i denne forbindelse haft særlig fokus på udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.
Tæt samarbejde med socialpsykiatriens tilbud for sikring af det fortsatte rehabiliteringsforløb.
Psykoeducationen som tilbud til både patienter og pårørende er et vigtigt element til forebyggelse af anvendelse af tvang.
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Patienttilfredsheden monitoreres kontinuerligt i afsnittet og data herfra drøftes ved personalemøder.
8.

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

Udarbejdet psykoedukationsprogram for patienter og pårørende omkring misbrugs og misbrugsbehandling.
Intensiveret samarbejdet med de primærkommunale misbrugscentre med henblik på sikring
af det videre behandlingsforløb af patientens misbrug.
Undervist og vejledt på tværs af Psykiatrien Øst om misbrugsbehandling for at øge fokus på
dette område.
Undervist omkring udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på tværs af organisationen.
Undervist omkring tvangslovgivning på tværs af organisationen.
9.

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

Vi har været med til at kvaliteten af arbejdet med misbrugsbehandlingen under indlæggelse
er blevet forbedret, og den er blevet højere prioriteret.
Været med til at øge fokus på udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og ved planlagt
intensiv opfølgning efter udskrivning forsøgt at sikre et videre rehabiliteringsforløb med fokus på at forebygge tvang.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?

Vi har afholdt undervisning i afsnittet for at udbrede viden og erfaring med at anvende disse
områder af psykiatriloven for at sikre, at vi anvender disse tilbud til alle, der opfylder kriterierne herfor.
Ugentlige samarbejdsmøder med Center for Socialpsykiatri for regionens største kommune,
Roskilde, for i samarbejde med dem og deres borgere sikre en hurtig etablering af fælles
rehabiliteringsplan i forbindelse med indlæggelsen. På disse møder drøftes også tiltag til forebyggelse af tilbagefald i forbindelse med afsnittes ambulant tilknyttede patienters rehabiliteringsforløb. Disse samarbejdsmøder er nu ved at blive indført også med andre kommuner i
optageområdet.
Under samarbejdsmøderne drøftes også behov for etablering af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i forbindelse med behandlingsforløb, hvor der er risiko for manglende
compliance eller særlig risiko for nye tvangsepisoder.
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11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?

Organisatoriske forandringer i Regionen tager tid, men er nødvendigvis ikke en hæmsko på
længere sigt for forebyggelse af tvang og udbredelse af gode tiltag, men det tager ekstra
ressourcer på kort sigt, og vi må så vente lidt med at høste frugterne af vores indsats. Vi har
reduceret de hæmmende faktorer ved at holde fast i at processen med kvalitetsudvikling, og
reduktion af anvendelse af tvang er fortsat indsatsområde, hvor vi hele tiden skal være
kreative og fokuserede uanset projekter eller ej.
Vores erfaring er, at det er vigtigt at tage erfaringer fra mange områder og projekter med
ind i den samlede vifte af tilbud til patienter og pårørende for at kvalitetsforbedre den samlede indsats på den mange facettere udfordring der er omkring tvang i psykiatrien.
12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger

Teamet har brugt kræfter på, at fastholde allerede opnåede resultater i en tid med ansættelses- og vikarstop.
Det er især da vigtigt at holde fast i indvunden god praksis og i planlagte aktiviteter - også
selvom det er svært.
Afsnittet arbejder på at udbrede praksis med anvendelse af urinscreening eller spytscreening
ved indlæggelse af patienter med erkendt eller muligt misbrug. Dette for at sikre en hurtig
diagnosticering, korrekt intervention og behandlingstilbud til dobbeltdiagnostiserede patienter.
Øget fokus omkring samarbejde med primærkommunerne omkring misbrugsbehandling i
forlængelse af det psykiatriske behandlingsforløb og styrkelse af motiverende tiltag og psykoedukation omkring misbrugsbehandling.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fo-

rebyggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Afsnittet er nu lagt sammen med et tilsvarende sengeafsnit, så vi har nu i alt 28 senge.
De næste år vil blive anvendt til integration af de to teams med gensidig inspiration til udvikling af den gode psykiatriske afdeling med fokus på patienttilfredshed, livskvalitet og personaletrivsel.
Fastholde vores gode koncept med meningsfulde behandlingsforløb under både indlæggelse
og ambulante efterforløb.
Teamet har deltaget i planlægning af renovering af haver og gymnastiksal.
Er nu i startfasen af den praktiske udførelse af planen.
Dette vil yderligere forbedre forholdene for aktiviteter og beskæftigelsesmuligheder for patienterne - det glæder vi os meget til at se resultaterne af.
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Teamet har taget initiativ til at starte dataindsamling til et ugentligt undervisningstilbud til
alle indlagte med et misbrugsproblem. Dette med henblik på at øge indsatsen omkring motiveringen for ophør, idet det fortsat viser sig, at patienter med misbrug har en langt større
risiko for at blive berørt af tvang end ikke misbrugende patienter.
Hold fast, hold fast og hold fast - også i svære tider med mindre muligheder for ekstra personaleressourcer og store omstruktureringer.
Det er vigtigt at tro på patientens erfaringer, og personalets fælles tro på, at vi kan.
At patienterne også skal have tid til at tale med læge og andre behandlere.
At vi endelig skal respektere patienternes egen evne til at bibeholde egne motionsvaner som
for eksempel gåture, hjemmebesøg og arbejde.
Afsnit Ø1 er i startfasen omkring opbygning af ”Regionsfunktion for Dobbeltdiagnoser”.
Rapporten er:
Udarbejdet 14.01.15 af afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen, 4732 7722 / 2058 6895,
eme@regionsjaelland.dk
Godkendt af afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen
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1.

Afsnittets
navn

U1, Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling,
Region sjælland, Roskilde.

Om afsnittet

U1 er et nyetableret (1/11 2012) sengeafsnit med 20 ungdomspsykiatriske pladser – 12 i alment afsnit og 8 i skærmet afsnit. Har til opgave at
varetage ungdomspsykiatrisk udredning, behandling samt diagnosticering. Til afsnittet er tilknyttet: Ledende overlæge, kliniske overlæger,
afdelingslæge, psykologer, socialrådgiver, afd. sygeplejerske samt miljøpersonale bestående af pædagoger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt ergoterapeut.

Om teamet

Tovholder: Afd.spl. Janne Arberg, 47328612, jarb@regionsjaelland.dk
Overlæge Bent Kawa, 4732 8610 bkw@regionsjaelland.dk
Sosu, Susan Valin Plæhn, svr@regionsjaelland.dk
Pædagog, Katrine Frederikke Lund

2.

Resume af opnåede resultater

Succesmålet med at nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 % er ikke slået igennem i
tvangsdata i løbet af projektperioden. Derimod ses et fald i antallet af patienter der bliver bæltefikseret. Der er tale om få komplekse patientforløb, hvor der har været anvendt bæltefiksering. Antallet af bæltefikseringer toppede på U1 i januar 2014, hvorefter der ses en nedadgående tendens, hvilket tilskrives, at afsnittets individuelle behandlings- og træningsprogram har
haft effekt. Tvangsdata har givet bedst mening på U1, når afsnittet har analyseret tvangsdata
på individniveau, og ud fra dette har tilrettelagt en individuel tilpasset behandlingsplan.
U1 har arbejdet fokuseret med følgende i projektperioden:
 Udvidelse og fastholdelse af grundstrukturen
 Morgengymnastik
 Gå-/løbegruppe
 Kropsgruppe
 Kreativ gruppe
 Krisekort
 Afholdelse af eftersamtaler
 Social færdighedstræning
3.

Afsnittets/teamets mål

Nedbringelse af tvang:
 Nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 %
Andre mål:
 Implementering af ny grundstruktur indeholdende fysiske og kreative aktiviteter og socialfærdighedstræning.
 Eftersamtale efter brug af tvang – 100 %
 Krisekort på samtlige patienter – 100 %
 Arbejde intensivt med individuelle planer til udsatte patienter.
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4.

Grafer og tabeller over resultater

1. Seriediagram over tvangsdata på U1 for beroligende medicin, bæltefikseringer, fastholden
og remme opgjort per måned for perioden 2013-2014:

2. Seriediagram over tvangsdata på U1 for antal bæltefikseringer, antal bæltefikserede patienter og bæltefikseringernes sammenlagte varighed opgjort månedsvis for
perioden 2013-2014:

U1 blev etableret i november 2012. Her blev 3 tidligere BUP enheder fusioneret. Der foreligger
derfor kun data fra 2013 0g 2014.
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5.

Afsnittets/teamets resultater

Nedbringelse af tvang:
Af seriediagrammerne ses det, at der har været flere bæltefikseringer i 2014, sammenlignet
med 2013. Dette skyldes 2 specifikke, meget komplekse patienter. Det ses, at antal bæltefikseringer toppede i januar 2014, hvorefter der ses en nedadgående tendens, hvilket tilskrives,
at afsnittets individuelle behandlings- og træningsprogram har haft effekt. Der er meget få
episoder, hvor der anvendes remme. Af seriediagram 2 ses, at der er tale om få patienter, der
bæltefikseres.
Tvangsdata har givet bedst mening, når afsnittet har analyseret tvangstallene på individniveau, og ud fra dette har tilrettelagt en individuel tilpasset behandlingsplan.
Afsnittet har i projektperioden implementeret en ny grundstruktur, der indeholder flere fysiske
og kreative aktiviteter og socialfærdighedstræning.
Afsnittet har haft fokus på, at sikre afholdelse af eftersamtaler efter tvang, og har arbejdet
med at få indarbejdet indhold fra eftersamtalerne i opdateringen af krisekort.
Afsnittet har haft succes med, at arbejde intensivt med individuelt tilpassede planer til patienterne, især med fokus på at undgå anvendelse af tvang.
Samtlige patienter får udfyldt et krisekort =100 %
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet





Udvidelse og fastholdelse af grundstrukturen, indeholdende bla.:
• Morgengymnastik
• Gå-/løbegruppe
• Kropsgruppe
• Kreativ gruppe
• Social færdighedstræning
Udarbejdelse af krisekort
Afholdelse og brug af eftersamtalerne

U1 arbejder miljøterapeutisk. Afsnittet blev etableret i november 2012 og etablerede i den forbindelse en grundstruktur for behandlingsaktiviteterne i løbet af en uge. Grundstrukturen er
blevet udvidet med flere aktiviteter i løbet af projektperioden.
Fra starten af indlæggelse udarbejdes krisekort i samarbejde mellem patienten, personale og
forældre ift. hvad der gavnlig effekt på patienten ved forværring i tilstand eller ved opkørte
situationer. Krisekortene revideres løbende eksempelvis i forhold til eftersamtalerne.
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7.

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

Krisekort/mestringsstrategier udarbejdes på samtlige patienter. Dette kommer patienterne til
gavn i opkørte situationer, hvor personalet er bekendt med, hvad der virker og ikke virker for
patienten.
Udvidelse af grundstrukturen har betydet en væsentlig udvidelse af tilbud af en bred vifte af
aktiviteter til patienterne.
Forældre/pårørende inddrages i hvilke strategier som kan være gavnlige at benytte når patienten får det svært, bliver udadreagerende eller kede af det.

8.

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

Det har været en stor succes, at arbejde målrettet på hhv. gruppe- såvel som på individuelt
plan. Særligt for to specifikke patienter har der været succes med, at tilrettelægge individuelle
skemaer indeholdende aktiviteter, som tilpasses patientens aktuelle tilstand.
Det har været muligt at sende to medarbejdere af sted på kurset Psykiatri i bevægelse (og
efterfølgende 4 medarbejdere fra nabo afsnittene ifm. spredning). Det har skabt et øget fokus
på tilbuddet af aktiviteter til patienter under indlæggelse.
9.

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

Ifm. projektet er der blevet udarbejdet følgende i Region Sjælland, der vedrører indsatsen for
nedbringelse af tvang:
 Politik for forebyggelse af tvang
 Voldsrisikovurdering ved BVC
 Korrekt indberetning af tvang i SEI
Indsatsen for nedbringelse af tvang fortsætter med at være et fast indsatsområde i Region
Sjælland i regi af Partnerskabsaftale for nedbringelse af tvang. Der er nedsat et Udvalg for
reduktion af tvang, hvor ledende oversygeplejerske fra Børne- og ungdomspsykiatrisk Afd. er
medlem.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?







At der blev sat fokus på nedbringelse af tvang
Der var hhv. 2 og 4 medarbejdere af sted på kursus ”Psykiatri i bevægelse” fra Afdelingen.
At der er givet økonomiske midler til køb af ”udstyr/redskaber”
At være på temadage med gennembrudsprojektet og få nye ideer
At der blev sat fokus på aktivitet
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11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?






U1 blev etableret i november 2012, med personale fra 3 tidligere afsnit. Det har været
3 forskellige kulturer der har skulle finde sig til rette og sikre fælles mål, hvilket har
krævet opmærksomhed og fokus – også fra afsnitsledelsen. Dette fokus har betydet
begrænset tid til projektarbejdet.
Ansættelses- og vikarstop i efteråret 2014.
Få personer har stået for implementering af nye tiltag og sikre fokus på nedbringelse af
tvang, det har været svært at få resten af personalegruppen med.

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







Der har været afholdt flere spredningsmøder med naboafsnittene U3 og U1, alment.
Gennem deltagelse i de møder der er afholdt i gennembrudsprojektet.
Gennem møderne i netværksgruppen ”Psykiatri i bevægelse”, har der også været mulighed for at udveksle erfaringer.
På diverse netværksgrupper/samarbejdsmøder har der været mulighed for at fortælle
om U1’s erfaringer.
I afsnittet er det sket via daglige informationer, på personalemøder og via mails.

13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis





Fastholde afsnittets grundstruktur
Fokus på eftersamtaler
Fokus på krisekort
Individuelle tilgange

Indsatsen fortsætter i regi af Partnerskab for nedbringelse af tvang.
Rapporten er:
Udarbejdet af Afd.spl. Janne Arberg, 47328612, jarb@regionsjaelland.dk
Godkendt af Ledende overspl. Poul Erik Ravnsmed.

Nedbringelse af tvang i Psykiatrien 2012-2015

Slutrapport
S1 Vordingborg
Højskærmet afsnit

REGION SJÆLLAND

Afsnit S1’s afsluttende rapport om nedbringelse af
tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets
navn

Afsnit S1, Psykiatrien Syd, Region Sjælland, Vordingborg – tlf.
55351231

Om afsnittet

Afsnit S1 er et højtskærmet lukket afsnit med 10 sengepladser.
Afsnittet har særlig funktion med fortrinsvis skizofrene med omfattende
misbrug og højt aggressionsniveau. Patienterne er indlagt i længere forløb og følges ambulant af udekørende sygeplejerske i overgangen mellem
indlæggelse og distriktspsykiatri.
Størstedelen af patienterne har en retslig foranstaltning.

Om teamet

Tovholdere: Connie Annette Pedersen, afd.sygepl.
cape@regionsjaelland.dk og
Maria Vejle Lohse, afd.sekretær mavl@regionsjaelland.dk
Øvrige medlemmer af teamet:
Charlotte Gram Blom, sygeplejerske cgb@regionsjaelland.dk
Linda Hou Fremming, SSA lhf@regionsjaelland.dk
Paw Ronni Korntved Nielsen, SSA prne@regionsjaelland.dk
Tine Gjerløv, SSA twg@regionsjaelland.dk
Nathalie Hansen, SSA nhn@regionsjaelland.dk
Klinik for ergoterapi og fysioterapi:
Tina Ørting, fysioterapeut tot@regionsjaelland.dk og Jenni Brinch, ergoterapeut jbrc@regionsjaelland.dk

2.

Resume af opnåede resultater

Gennembrud og læring
S1 har i projektperioden formået at knække kurven, i forhold til nedbringelse af tvang.
Antal af bæltefikseringer og varighed i bælte er væsentligt reduceret.
Afsnittet er gået fra en kultur, med mange regler, grænsesætning, nul tolerance overfor trusler, konfrontation, til nu at arbejde motiverende, konfliktnedtrappende, give plads til patienten
og tale i et afdæmpet stemmeleje og vente med at tage dialogen med patienten, til patienten
er i baseline igen og har opnået kontrol.
Eksempler på konkrete tiltag:

Ugentlige tavlemøder vedrørende tvang

Kultur- og holdningsændring i personalegruppen er bla. foregået via tavlemøder, personaledage, undervisning og supervision

Individuelt tilpasset aktivitetstilbud, hvor hele personalegruppen er aktive igangsættere

Patienter inddrages mere i planlægning af aktiviteter

Fokus på afholdelse af eftersamtaler, med ændrede arbejdsgange og forsøg med en opfølgende samtale efter udskrivelse
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3.

4.

Afsnittets/teamets mål


Nedbringe antallet af bæltefikseringer og varigheden af bæltefikseringer og i stedet have fokus på anvendelse af personlig skærm



At der afholdes eftersamtale efter en hver anvendelse af tvang
Succesmål: 100 %



Mere aktive og tilfredse patienter
Succesmål: 80 % af patienterne er aktive ½ time dagligt



Personalet oplever større sikkerhed/tryghed på arbejdet
At personalet, ansat pr. 1.6.2013, gennemfører APG 1 dags kursus
Succesmål: 100 %



Alle pårørende tilbydes samtale i afsnittet i forbindelse med patientens indlæggelsesforløb, mhp. at afstemme forventninger i forhold til medinddragelse
Succesmål: 70 % af de pårørende tager imod tilbud



Tværfaglige samarbejdspartnere tilbydes samtale i afsnittet, i forbindelse med patientens indlæggelsesforløb, mhp. at afstemme forventninger i forhold til medinddragelse
Succesmål: 90 % af de tværfaglige samarbejdspartnere tager imod tilbud

Grafer og tabeller over resultater

Seriediagram over tvangsdata på S1 for bæltefikseringer, fastholden og remme opgjort per måned for perioden 2012-2014:
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Seriediagram over tvangsdata på S1 for antal bæltefikseringer, antal bæltefikserede
patienter og bæltefikseringernes varighed opgjort per måned for perioden 20122014:

5.

Afsnittets/teamets resultater

Nedbringelse af tvang:
S1 har i projektperioden formået at knække kurven, i forhold til nedbringelse af tvang, hvilken
kan ses af ovenstående seriediagrammer.
Vedrørende bæltefiksering og varighed:
Der ses væsentlig reduktion i antallet af bæltefikseringer fra 2013-2014. Siden februar 2014
har der været 1 eller ingen bæltefikseringer på S1 og dermed har antallet af tvangsfikseringer
ligget under medianen.
Denne tendens følger kurven over varighed i bælte også.
Vedrørende fastholdelse:
I 2012 var der 2 episoder med fastholden og i 2014 var der 3 episoder. Fastholdelse er ikke en
metode, der anvendes hyppigt på S1, da det ofte virker optrappende i forhold til patientkategorien. Fastholden anvendes ikke som metode, for at undgå bæltefikseringer. I langt højere
grad anvendes som metode, at give patienten plads og lade patienterne gå ud i gårdhavemiljø
og afreagerer. S1 har nedbragt antallet af bæltefikseringer, og samtidig fastholdt den den minimale anvendelse af fastholden.
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Vedrørende remme:
Remme er også reduceret i løbet af projektperioden, her ses en kulturændring i opfattelsen af
tvangsanvendelse, tidligere havde vi en opfattelse af, at det var bedre for patienten at have
løs maverem og have en fodrem, men i takt med, at bæltefikseringerne er reduceret væsentligt og vi har arbejdet med kulturen, er vi blevet mere bevidste om, at anvendelsen af remme
er en ekstra tvangsforanstaltning og mere indgribende.
Vedrørende personlig skærmning:
Personlig skærmning registreres kun som tvang, hvis patienten modsætter sig ud over 24 timer. Personlig skærmning anvendes i vid udstrækning dagligt på S1. Her kommer relationsarbejdet ind i billedet, idet personalet formår, også i den akutte fase, at etablere relationer og
alliancer til patienten, som gør at de ikke modsætter sig personlig skærmning.
Antal registreringer for personlig skærmning med tvang var i 2012 på 2 patienter og i 2014 1
patient.
Eftersamtaler:
Målopfyldelsen på eftersamtaler 100 %. Alle patienter får afholdt eftersamtale.
Den første eftersamtale afholdes max. 1 døgn efter opstartet tvangsforanstaltning og har karakter af en krisesamtale. Patienten tilbydes eftersamtaler løbende igennem indlæggelsesforløbet og det ses i eftersamtaler, hvordan patientens sygdomsindsigt og compliance forbedres.
Endelig har vi kørt et forsøg med, at afholde eftersamtaler indenfor 3 måneder efter udskrivelse. Patientens perspektiv i eftersamtalen drøftes ved tavlemøde, se nærmere beskrivelse af
disse. Til alle eftersamtaler benyttes referatskema.
Mere aktive patienter:
Der foretages daglige registreringer i afsnittets eksisterende elektroniske patientsystem
(OPUS/ESD). Der er i perioden maj-oktober 2014 registreret, at patienterne er oppe over 30
min. social aktivitet dagligt og over 30 min. motion dagligt.
Indimellem har hver patient nogle slip, dette kan være på grund af somatisk sygdom, eller
yderligere forværring af deres psykotiske frembrud.
Definition:
Social aktivitet: Kortspil, terningespil, kongespil, fælles madlavning/bagning i afsnit, filmhygge.
Motion: Individuel træning, badminton, volleyball (sport på tværs), bordtennis, kondicykler,
romaskiner, cykelture på terrænet, gåture, daglig aktivitet Krop og Hop.
Vi har ikke lavet konkrete målinger på patienttilfredsheden, men vi kan måle på, at der sker
flere aktiviteter omkring den enkelte patient end tidligere.
Personalet oplever større sikkerhed og tryghed på arbejde:
Der er afholdt APG (aggression profile guideline) kursus på afsnittet. Det betyder der vurderes
aggressionsniveau og der lægges plan for, hvordan vi kan hjælpe patienten med at nedtrappe
aggression. Hele personalegruppen på afsnittet, har deltaget i kurset (pr. 1/6-13).
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Kurset har givet personalet en fælles forståelse og en fælles platform, i forhold til at forstå og
håndtere, kommunikere og planlægge i opkørte situationer.
Pårørendesamtaler:
Det karakteristiske for målgruppen af patienter på S1 er, at der ikke er så mange pårørende.
Der tages kontakt til pårørende indenfor 5 dage, hvor de inviteres til pårørendesamtale. Det
lykkedes os at få formaliserede samtaler og pårørendeinddragelse vedrørende komplicerede
sager. Vi tror på, at det har betydning for patienterne, at have kontakt til deres pårørende og i
nogle tilfælde er det lykkedes os, at genskabe en afbrudt kontakt.
Vi har haft succes med, at tilbyde pårørende en samtale efter voldsom situation.
Tværfaglige samarbejdspartnere:
Afsnittets socialrådgiver indkalder løbende under patientforløbet til netværksmøder, samarbejdsmøder og har kontaktet relevante samarbejdspartnere.
Misbrugsgruppe:
S1 har tæt samarbejde med relevante kommuners misbrugscentre, som ugentligt afholder
misbrugsgruppe på afsnittet. Der deltager også ambulante patienter.
Retspsykiatriens Kompetence Center: Der er lavet aftale om forventningsafstemning vedrørende indlagte patienter senest 3 døgn efter indlæggelsen.
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet
•
•
•
•
•
•
•




Udveksling af erfaringer i personalegruppen fra den enkelte patientsituation, bl.a. ved
tavlemøder
Skift i kontekst, patienterne tages mere ud af afsnittet
Udflugter i naturen
Patienter inddrages mere i planlægning af aktiviteter, de får mere ejerskab f.eks. i aktiviteten Krop og hop
Fokus på første møde med patient og pårørende
Fokus på forskellige relationer til patienten
Både den personlige og faglige udvikling hos den enkelte medarbejder har gjort det
muligt, at sætte sig ud over personlige tilstrækkelighedsfølelser og konstruktivt anvende den relation, som patienten oplever til medarbejderen
Individuelt tilpasset aktivitetstilbud, hvor personalegruppen er aktive i samarbejde med
ergoterapeut/fysioterapeut i større grad end før projektet
Personalegruppen tager i øget grad selv initiativ til målrettede aktiviteter; ugeplan i
samarbejde med patienten for aktiviteter, inddragelse ved fælles madlavning, fysiske
aktiviteter, behov for nærvær f.eks. også ved hjælp af ballstick øvelser, mindfulness,
trykbehandling og brug af kugleveste/dyner

Tavlemøder:
Midtvejs i projektet er der indført ugentlige tavlemøder vedrørende tvangsforanstaltninger, der
ses på type, varighed og kvalitet. Tvangsforanstaltningerne fra foregående uge gennemgås
systematisk, erfaringer fra eftersamtalen og patientens perspektiv inddrages, mhp. hvad der
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har virket og ikke virket i den opkørte situation og der sættes fokus på aktiviteter, som vi kan
planlægge fremadrettet. Det primære ved møderne er, at sætte fokus på den tvang som vi
undgik, fordi personalet handlede konfliktnedtrappende og skiftede kontekst eller gjorde noget
andet, end at anvende tvang.
Korte stikord noteres efter tavlemødet til inspiration og læring, for personalet, der ikke har
deltaget i tavlemødet. Tavlemøderne er fortløbende i samme form, men deltagerne er forskellige, afhængig af de personaler der er på arbejde, herudover læger, psykolog, socialrådgiver,
sekretær, ergoterapeut og fysioterapeut.
Tavlemødet har vist sig som et godt ledelsesværktøj, hvor leder og personale får en positiv,
anerkendende drøftelse af, hvordan situationen blev håndteret og hvad der fungerede godt og
mindre godt. Dette peger på hvilken adfærd, handlinger og kommunikationsform, som er
gavnlig og ønskes styrket fremover.
Supervision:
I sidste del af projektet er der bevilliget ekstra midler til supervision af personalet, og en særlig indsats i forhold til nattevagtsgruppen. Det har haft stor betydning i forhold til personalets
sikkerhed og tryghed og kompetenceudvikling.
Supervision har i længere tid været en del af afsnittet månedligt, men i projektperioden har
dette været intensiveret omkring specielle vagthold og særligt komplicerede patientforløb.
Personaledage:
Der afholdes personaledage hver 6. uge, hvor den faglige udvikling er på dagsordenen hver
gang. Vi diskuterer holdninger, men det primære er, at vise vejen vi går og være anerkendende overfor, at vi kan være forskellige steder i processen.
7.

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

Patienterne giver udtryk for, at vi inddrager deres perspektiv og i handlinger er troværdige, i
forhold til det de oplever og det kan nedtrappe den opkørte situation. Der arbejdes med konfliktnedtrappende kommunikation i ethvert møde med patienten.
Afsnittet er gået fra en kultur, med mange regler, grænsesætning, nul tolerance overfor trusler, konfrontation, til nu at arbejde motiverende, konfliktnedtrappende, give plads til patienten
og tale i et afdæmpet stemmeleje og vente med at tage dialogen med patienten, til patienten
er i baseline igen og har opnået kontrol.
Det har imidlertid været vanskeligt i afsnit S1, at motivere patienterne, til at udfylde LUP spørgeskemaer. Vi har i stedet forsøgt, at tilbyde eftersamtaler efter udskrivelsen, dels for at afslutte patientforløbet på en god måde, men også her inddrage patientens perspektiv i forhold
til tvang.
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8.

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

Alle tvangsforanstaltninger analyseres via tavlemøder. Der er fokus på type, varighed og kvalitet. Der handles ikke længere pr. automatik, vi har tålmodighed i processen og afprøver en
masse tiltag, for at undgå tvangsforanstaltninger. Når vi anvender tvang, vurderes det nøje,
om det var den rigtige løsning og der følges op, både på patienten, ved eftersamtaler og på
personalets reaktioner ved tavlemøde, debriefing og supervision.
Vi ser her i slutningen af projektet, at projektet har bidraget til en kompetenceudvikling i personalegruppen, der har været et meget lille flow i personalegruppen og der rekrutteres kompetente medarbejdere i forhold til et afgrænset speciale. På afsnittet arbejdes med den motiverende samtale og dobbeltdiagnose behandling er i fokus. Arbejdsmiljøet er afgørende for, at
kompetenceudvikling kan foregå, men også at personalet bliver i afsnittet og at patienterne
oplever tryghed og nærvær i samspil med personalet.
9.

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

Tavlemøder afholdes med succes lokalt i S1 og bringes nu videre i organisationen i forbindelse
med Partnerskabsaftalen.
APG kurset har været gavnligt for fælles platform i S1 og modellen har vist sig så anvendelig,
at den spredes til 2 spredningsafsnit.
Der er indført arbejdsgang i IT systemet (OPUS/ESD) til registrering af aktiviteter, både social
aktivitet og fysisk aktivitet. Denne model kunne med fordel anvendes andre steder også.
Der er i Psykiatrien udarbejdet:
Politik for forebyggelse af tvang
Retningslinje: Korrekt indberetning af tvang
Retningslinje: Voldsrisikovurdering: Anvendelse af vurderingsmetoden Brøset Violence Checkliste (BVC)
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?

Den ledelsesmæssig opbakning og fokus på at kompetenceudvikling af personalet er en nødvendighed, når man ændrer en kultur og forlanger, at personalet skal handle anderledes via
konfliktnedtrappende kommunikation i stedet for at anvende de traditionelle tvangsforanstaltninger. Det er nødvendigt at lederen hele tiden er tilgængelig og står bag ved projektet, både
når succeser skal spredes og når modellen til forandringer viser sig ikke, at være en forbedring
og der skal justeres ind. Mottoet har været tillid og plads til afprøvning.
I afsnittet har vi valgt fra projektets start, at projektteamet var en buttom up model, hvor ideerne skabes og afprøves af personalet i vagterne. Deltagerne i projektteamet udgør alle vagtlag og fysioterapeut og ergoterapeut er indgået aktivt i projektet i hele perioden, selvom de
ledelsesmæssigt ikke hører til i afsnittet. Tværfagligheden har spillet en vigtig rolle i projektteamet.
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På Psykiatri i bevægelse kurset, afholdt på Lanzarote, deltog 6 personer fra personalegruppen
og der blev efterfølgende afholdt personaledag med videregivelse af inspiration fra kurset. Det
store deltagerantal på turen, har været med til at ansvarliggøre, at fastholde aktiviteterne i
afsnittet.
APG kurset for personalet på S1 har skabt en fælles forståelse for patientens reaktioner og
mønstre og har udviklet en fælles faglig platform, hvor relationen til patienten er udgangspunktet.
Generelt i personalegruppen, er der sket en holdningsændring gennem personaledage, undervisning og supervision kontinuerligt, har været afgørende for projektet og tilgangen til tvang
og opkørte situationer. Holdningsændringen viser sig ved den måde, som personalet agerer
på, når vi skal modtage en ny patient, som beskrives med høj aggressionsniveau. Før projektet ville vi straks havde opstillet en masse regler og forbehold og grænsesættende aftaler, hvor
vi nu i langt højere grad møder patienten, inddrager patientens perspektiver og sammen med
patienten udarbejder en plan for behandlingen. Der opleves ikke længere en negativ for forståelse, som sætter en stemning i personalegruppen, men der opleves, at personalet er roligere og planlægger bedre og oplever en tryghed i, at de nu har redskaber til at styre situationen.
Vores projektteamsmøder har været udfordret af, at projektteamet består af personale med
forskellige vagter og ikke Outlook-styrede traditioner.
Møderne i projektteamet blev i starten af projektet afholdt hyppigt og i den sidste del af projektet månedligt. Alle møder afholdt uanset deltagerantal, hvilket har fastholdt fokus.
11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?

Manglende kompetencer i at arbejde i projektteam. Sundhedspersonalet er ikke uddannede og
ansvarlige i forhold til at arbejde projektorienteret, idet de ikke har været vant til en personlig
ansvarlighed, men at arbejde ud fra gruppeansvarlighed.
Manglende fremmøde ved projektmøder, har været vanskeligt, pga. kerneopgave, ansættelsesstop, skiftende vagter og manglende Outlook kompetencer.
Et 3-årigt projekt er en forholdsvis kort tidsperiode, til at vænne en social kultur i gruppen af
plejepersonale. Det har været afgørende for proaktivt, at kunne løse konflikter konfliktnedtrappende, at plejepersonalet er nærværende og kontaktbare. Det er helt tydeligt, at patienterne provokeredes af rapportgivning og møder, hvor personalet trækker sig ind bag lukket
dør. Det har været gavnligt at ændre personalets tjenestetidsplan, så der er flest personaler
på arbejde i tidsrummet 8-20, hvilket har betydet, i forbindelse med de trange økonomiske
vilkår, at personalet har været maksimalt fleksible og indgået i aftaler om, at møde i glidende
vagter.
Der er lavet personprofiler på personalegruppen, som helt klart viser, at når sammensætningen i et vagthold består af meget socialt orienterede personaler, så nedprioriteres aktiviteter
med patienterne og konflikter opstår.
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Voldsomme situationer i organisationen har medført, at det har været vanskeligt, at sprede
erfaringerne fra S1 til de øvrige afsnit, spørgsmålet har rejst sig, om det kunne være rigtigt, at
tvang, ved nedtrappende kommunikation og aktiviteter, skulle medføre at personalet oftere vil
blive slået ned, fordi man skulle undgå tvangsforanstaltninger. Dette har medført, at projektet
har bevilliget en ekstraordinær indsats for sengeafsnit i Psykiatrien Syd, hvor der lægges vægt
på både den fysiske, men også den konkliktnedtrappende kommunikative dels ved defusing og
debriefing.
12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger

Spredningsmøder med naboafsnit har været udfordret af voldsomme situationer og der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om arbejdsmetoden var rigtig. Der har været meget tvivl i organisationen og fastfrysning, fordi medarbejdere er kommet til skade.
Dette har affødt, at der tilbydes ekstra psykofysisk træning.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Afsnittet fortsætter indsatsen i regi af Partnerskabsaftalen mellem Region Sjælland og Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, der er nedsat udvalg for reduktion af tvang, hvor afdelingssygeplejerske Connie Pedersen indgår i udvalget. Psykiatrien Syd skal være testafsnit i forhold
til review af alle bæltefikseringer, mhp. at finde mønstre og tendenser, som kan bruges i nedbringelse af tvang, for at opnå 50 % nedbringelse af bæltefikseringer i 2020.
Lokalt vil der blive arbejdsgruppe, der vil se på kvaliteten i eftersamtaler.
Der fortsættes med daglige motionstilbud samt de andre tiltag, der er beskrevet i rapporten.
Rapporten er:
Udarbejdet af Connie Pedersen, afd.sygepl., Anne Næsted regional tovholder, Tina Ørting fysioterapeut, Maria Vejle Lohse, afd.sekr.
Godkendt af: Connie Pedersen, 15.01.2015
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1.

Afsnittets navn

Om afsnittet

G2, Ældrepsykiatrisk Afsnit Vordingborg
Afdeling for Specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland
Ældrepsykiatrisk afsnit G2 er en del af behandlingspsykiatrien i Region
Sjælland, og tager sig af ældre mennesker fra 75 år+ med psykiatriske
lidelser eller problemstillinger.
Afsnittet er et døgnafsnit med mulighed for skærmning på alle niveauer.
Afsnittet er normeret til 14 patienter fordelt på 11 stuer, hvoraf 8 er
enestuer.
Det højtskærmede miljø i afsnittet er nyrenoveret (2012) med 5 enestuer med eget bad og toilet.
Det lavtskærmede miljø i afsnittet består af 6 stuer, hvor af de 3 er
enestuer, resten tosengsstuer. Der er to fælles bade og toiletrum til
det lavtskærmede afsnit.
Den ældrepsykiatriske indsats er bygget op omkring miljøterapeutiske
principper, hvor vi bevidst arbejder på at opbygge et behandlingsmiljø,
der er præget af gode og konstruktive relationer mellem patienter,
pårørende og personale samt konstruktive samarbejdsrelationer til
øvrige netværk.
Den ældrepsykiatriske indsats foregår i et tæt tværfagligt samarbejde.
Plejenormeringen er svarende til 25,2 fuldtidsstillinger.

Om teamet

2.

Afdelingssygeplejerske Kirsten Willum 55 35 12 45
kwje@regionsjaelland.dk
Udviklingssygeplejerske Marianne Balcer
Social- og sundhedsassistent Gitte Rylund
Ergoterapeut Nicola Rossau
Overlæge Henrik Westergaard

Resume af opnåede resultater

G2 ser fra 2012 til 2014 en lovende udvikling i forhold til nedbringelse af tvang. Der ses en
nedadgående tendens i forhold en reduktion i antallet af bæltefikseringer og varigheden af
bæltefikseringerne, men stadig er der en del variation fra måned til måned.
Derudover har personalet opnået en øget kompetence i forhold til konflikthåndtering med øget
kvalitet i tvangssituationerne i løbet af projektperioden.
Afsnit G2 har i projektperioden især arbejdet med:
1. en udvidet aktivitetsplan
2. psykofysiske greb
3. sansekurv
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4. opkvalificeret morgenmøde
5. udvikling af idekatalog

3.

Afsnittets/teamets mål

Vi har valgt at fokusere på patienter med svær demens med urolig og udadreagerende adfærd,
da det er den patientkategori der fylder mest i G2´s tvangsstatistik.
Resultatmål:

Nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 %

Nedbringe varigheden af bæltefikseringerne med 20 %
 80 % af personalet føler sig sikre i anvendelsen af de mest anvendte psykofysiske greb
(grebene er præciseret)
Procesmål:
 Alle indlagte patienter skal have udarbejdet en individuel aktivitetsplan i løbet af 1 uges
indlæggelse.
4.

Grafer og tabeller over resultater

Seriediagram over tvangsdata på G2 for bæltefikseringer, fastholden og remme opgjort per måned for perioden 2012-2014:
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Seriediagram over tvangsdata på G2 for antal bæltefikseringer, antal bæltefikserede
patienter og bæltefikseringernes varighed opgjort per måned for perioden 20122014:

5.

Afsnittets/teamets resultater

Af ovenstående seriediagrammer kan udviklingen over tid følges.
Nedbringelse af antallet af bæltefikseringer:
Det samlede antal bæltefikseringer i 2012 var 24 og i 2014 var det samlede antal faldet til 11.
Bæltefikseringerne var fordelt på 9 patienter i 2012 og faldet til 6 patienter i 2014.
Det ses dog af seriediagrammet, at der ikke er tale om en stabil proces endnu, med en varierende kurve men med fald i antal af patienter der bæltefikseres.
Nedbringelse af varigheden af bæltefikseringerne:
I takt med færre patienter der bæltefikseres ses en nedadgående kurve i varigheden af bæltefikseringer. Der er heller ikke her tale om en stabil proces, men en lovende udvikling. Medianen for varigheden af bæltefikseringerne var i 2012 14,88 timer og i 2014 var den faldet til
6,42.
Reduktion i både antal af patienter der bæltefikseres og varigheden af bæltefikseringerne ser
vi, som et resultat af arbejdet med forebyggelse af tvang både i forhold til aktiviteter, men
også i forhold til de øgede kompetencer i personalegruppen omkring konflikthåndtering og
psykofysiske greb. Vi ved, at der er tale om små data og at de er følsomme overfor specifikke
patientforløb, men G2 vil fortsætte arbejdet så udviklingen fastholdes.
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For øvrige tvangstyper ses:
Beroligende medicin er stort set uændret.
Ved at sammenligne baseline for antallet af fastholdelser fra 2012 med tvangsdata for 2014
ses en stigning. Stigningen skal ses i forhold til personalets anvendelse af mindste-middelprincippet, hvor vi ved kortvarig fastholdelse har kunnet undgå bæltefiksering.
Lokalt mål: 80 % af personalet føler sig sikre i anvendelsen af de mest anvendte
psykofysiske greb (grebene er præciseret)
Vi har udsendt spørgeskemaer i forhold til ovenstående mål i maj 2013 og december 2013
vedrørende personalets oplevede kompetencer i forhold til de psykofysiske greb, som indgår i
konflikthåndtering. Vi har erfaret at besvarelserne fra spørgeskemaerne ikke var sammenlignelige, da der har været en del udskiftning i personalegruppen, og vi har ikke været opmærksomme på, at de sidste spørgeskemaer udelukkende skulle have været udleveret til det personale, der havde udfyldt de første skemaer. Vi kan derfor udelukkende forholde os til det vi ser
og hører nemlig: personalet fortæller, at de oplever, at de har fået øgede kompetencer og
større tryghed i håndteringen af konfliktsituationer.
Procesmål: Alle indlagte patienter skal have udarbejdet en individuel aktivitetsplan i
løbet af 1 uges indlæggelse
Der er jævnligt lavet stikprøvekontrol, som viser at dette tiltag er fuldt ud implementeret i afsnittet.
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Udvidet aktivitetsplan (beskrives senere)
”Ugens greb” (beskrives senere)
Sansekurv
Indeholder små sanseredskaber, som tilgængelige i ”her og nu situationer” hvor der er
brug for at pille, rode og ”dimse” med ting. Et kreativt tilbud som kan benyttes til at
aflede, berolige og skabe en positiv kontakt til patienten
Opkvalificeret morgenmøde
Sikrer at indhold og struktur i morgenmødet afpasses patienternes behov og evne til
at deltage i det sociale samvær. ”Her og nu” situationen bruges til at skabe mening og
indhold.
Idekatalog
Øger overblikket over de aktivitetsmuligheder/redskaber, der er til rådighed i afsnittet.
Giver patienterne valgmuligheder i forhold til aktiviteter via billeder. Mappen er frit tilgængelig.

Begrundelsen for de 2 væsentligste tiltag, (nr. 1 og 2) uddybes i de kommende punkter.
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7.

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

Projektets målgruppe, patienter med svær demens med urolig og udadreagerende adfærd,
besværliggør patienternes aktive medinddragelse i de udarbejdede tiltag.
Ved at nedskrive virkningsfulde tiltag, skærpes fokus på det patienten kan og det, der virker
for den enkelte patient.
De tiltag, der blev udarbejdet i afsnittes deltagelse i gennembrudsprojektet ” Pårørende i Psykiatrien” er fortsat en fast del af afsnittets rutiner (eksempelvis kontinuerlig kontakt og samarbejde med pårørende efter individuelle aftaler, herunder lægesamtaler) På denne måde bliver
de pårørende ressourcepersoner i forhold til forebyggelsen af eskalerende adfærd og bidrager
med ideer til den udvidede aktivitetsplan, og pårørende kan også indgå som ”redskab” i planen
eks. kan pårørende af og til via telefonkontakt med patienten tale denne til ro og dæmpe evt.
aggressioner
Det er især den udvidede aktivitetsplan, som er målrettet dette fokus.
Vi mener at vores indsats i projektet afspejles i resultaterne i LUP 2013. VI ser en højere målopfyldelse end ved LUP 2012 i spørgsmål om:

tilfredsheden med de aktiviteter patienterne kunne deltage i under indlæggelse

i hvilket omfang patienterne oplevede deres pårørende inddraget i behandlingen
8.

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

Inspireret at undervisning i ”Sensorisk Diæt ” af afsnittes tilknyttede ergoterapeut, kom vi i
gang med udvikling af en udvidet aktivitetsplan.
Den udvidede aktivitetsplan er med til at skabe forudsigelighed og genkendelighed for patienten. Det er to meget værdifulde elementer i en patientoplevet verden, hvor livs fundamentet
er skrøbeligt og usikkert, og hvor patienten hurtig kan miste fodfæste.
Ved at anvende de observerede virkningsfulde tiltag, med understøttende proaktiv skærmning
kan en evt. eskalerende urolig adfærd mindskes eller forebygges.
Vi mener at denne udvidede aktivitetsplan med nedskrevne, værdifulde værktøjer, har øget
den faglige kvalitet i forhold til forebyggelse og anvendelse af tvang.
”Ugens greb” er et fuldt ud implementeret tiltag i afsnittet, som har øget den faglige kvalitet i
en konfliktsituation, og forebygger evt. tvangsfiksering.
Tiltaget er blevet udviklet langs ad vejen, og indeholder træning af passificerende – og fastholdelsesgreb, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes medarbejders behov for kompetenceudvikling inden for konflikthåndtering.
Afsnittets træningsinstruktør er tovholder på konceptet.
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I MUS – samtalerne omtaler medarbejderne tiltaget som betydningsfuld, faglig kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder men det har også betydning for den samlede personalegruppes håndtering af eskalerende adfærd.
Afsnittet havde en temadag oktober 2013 med ekstern underviser. Temaet var forebyggelse af
vanskelig adfærd hos mennesker med svære demenssygdomme.
Underviseren gav ideer til, hvordan man kan imødegå en problematisk adfærd på den mindst
indgribende måde, eksempelvis via kommunikation, verbalt/nonverbalt, således at patienten
bliver set og anerkendt uden at der nødvendigvis handles på alle krav/ønsker. Anvendelse af
parallel kommunikation.
Det har været værdifuldt, at alle medarbejdere har haft mulighed for at høre det samme.
Demensdagene har givet læring og inspiration, samt ikke mindst en bekræftelse på, at afsnittet håndterer komplekse problemstillinger til målgruppen hensigtsmæssigt.
9.

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

Psykiatrien Region Sjælland har i projektperioden udgivet ” Politik for forebyggelse af tvang”.
Denne er efter følgende implementeret i afsnittet.
Efter 3 medarbejderes deltagelse i Aktivitetskursus på Lanzarote, har afsnittet nedsat en intern
aktivitetsgruppe, som skal fastholde nuværende aktivitetsniveau men også udvikle nye tiltag.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?

Fremmende faktorer for projektarbejdet:

Engageret personale i afsnittet

PDSA

Spredning

Teammøder

Nyanskaffelser

Læringsseminar
Engageret personale:
Afsnittet er vant til projektarbejde, har tidligere bl.a. deltaget i 2 gennembrudsprojekter. Dette
bevirker at personalet tager imod tiltagene på en meget konstruktiv og engageret måde. Der
er en kultur i afsnittet, hvor udvikling er en naturlig og nødvendig del af hverdagen.
PDSA:
Denne kvalitetscirkel er med til at gøre processen overskuelig og tilgængelig. Vi tænker automatisk i PDSA cirkler uden nødvendigvis at have dem nedskrevet. Opfølgning og justering i
forhold til metoden foregår kontinuerligt på vores teammøder, hvor referaterne således er dokumentation af tiltagene og det øvrige arbejde.
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Teammøder:
Vores teamsammensætning, rollefordeling samt strukturen og indholdet i teammøderne har
været et vigtigt element i hele projektperioden.
Det har været en fordel, at afsnittets ledelse har været en del af teamsammensætningen, idet
beslutningskompetencen har været til stede.
Teammøderne har været med til at skabe overblik, helhed og sammenhæng i projektet.
Nyanskaffelser:
Projektet har haft nogle økonomiske midler, som vi har kunnet søge og fået del i.
Vi har indkøbt tryghedsskabende redskaber såsom kugledyne, -vest, -knætæppe.
Ligeledes har vi købt en ”side by side cykel” og en del sansestimulerende redskaber.
Der blev ligeledes bevilget tilskud til afholdelse af temadag i oktober 2013.
Ovenstående har bevirket, at vi har haft flere muligheder for at sætte ind med målrettede aktiviteter i projektperioden. De indkøbte redskaber medtænkes kontinuerligt i forebyggelse af
tvang, og der henvises stadig jævnligt til den praksisnære teori fra temadagen.
Det er tvivlsomt, om vi ville have haft den mulighed for indkøb, hvis ikke disse midler havde
været til rådighed i projektet.
Læringsseminar
Forberedelserne til læringsseminarerne er værdifulde, da vi her gør status og skal redegøre for
vores indsats i projektarbejdet.
Seminarerne giver inspiration fra øvrige teams og virker motiverende for det videre arbejde.
11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde?

Projektarbejde er en tidskrævende proces i en travl hverdag med mange andre udfordringer
og krav. Det har betydet, at vi af og til har måttet udskyde planlagte tiltag, og aflyse teammøder. Vi har desværre også måttet gå på kompromis med vores ambitionsniveau og sænke dette.
Vi har bl.a. måttet droppe vores tiltag omkring udarbejdelse af guideline til pårørendesamtale.
Hæmmende faktorer:

Akkrediteringen

Ansættelsesstop/ ressourcer
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Akkreditering:
Forberedelsen til akkrediteringen i juni 2014 har krævet mange ressourcer, hvor projektarbejdet har måttet vige for disse opgaver. En af de store opgaver i den forbindelse har været implementering af dokumentationssystemet ESD.
Ansættelsesstop/ressourcer:
Sommerperioden 2014 har været særlig udfordrende. Plejetyngden har været meget høj med
flere patienter med urolig og udadreagerende adfærd, samtidig med utilstrækkelig personaleressourcer. Personaleressourcerne skal ses i forhold til et ansættelsesstop samt 2 langtidssygemeldinger uden mulighed for vikar. Afsnittet har samtidig i denne periode været nødsaget til
at have én overbelægning, og patientflowet har været betydelig øget.
Hvis vi ikke havde haft den intensive træning, der har givet øget sikkerhed i brugen af greb og
konfliktnedtrapning, samt den øgede faglighed i de komplekse situationer, vil vi mene at antallet af bæltefikseringer ville have været meget større. Fastholdelse og konflikthåndtering har
vist sig et langt stykke af vejen kan bryde den voldelige adfærd.
12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger

Spredning:
Kravet om spredning er medvirkende til at fastholde og udvikle de gode tiltage, men bevirker
også, at vi selv bevidstgøres om kvaliteten og effekten.
Der er lavet aftale med det andet ældrepsykiatriske sengeafsnit G1 omhandlende samarbejde
vedrørende implementering af nylig igangsatte kompetencekort i forhold til konflikthåndtering,
samt samtræning i det psykofysiske koncept.
Vores erfaringer og resultater er kontinuerligt videregivet ved forskellige mødefora eksempelvis LMU, ledelsesfora, kvalitetsteammøder og personalemøder. Der er afholdt spredningsmøder
med det andet ældrepsykiatriske sengeafsnit G1.
Afdelingssygeplejersken og ergoterapeuten har også formidlet vores arbejde i projektet til kursister på kommunomuddannelsen.
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Afsnittet vil fortsætte med teammøder, hvor man kontinuerligt vil reflektere over implementerede tiltag og evt. igangsættes nye.
Vedrørende pårørende samarbejde:
Vi har i projektperioden opretholdt vores standarder vedrørende pårørendesamarbejdet, som
er udarbejdet og implementeret efter afsnittets deltagelse i det nationale gennembrudsprojekt
”Pårørende i Psykiatrien”. Vi havde ved projektstart et mål om, at alle pårørende til målgruppen skulle have tilbudt samtale ud fra en udarbejdet guideline med fokus på patientens livshistorie, interesser og ressourcer. (Hvad hjælper og hvad hjælper ikke ved forværring i tilstand?). Guiden nåede vi ikke at få udarbejdet i projektperioden, men den vil vi gå videre med
i det fortsatte arbejde for nedbringelse af tvang.
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tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
Afsnittet vil kontinuerligt have fokus på indberettede tvangsdata.
Det nuværende aktivitetsniveau fastholdes og udvikles bl.a. via afsnittets interne aktivitetsgruppe.
De vigtigste indsatsområder har været den udvidede aktivitetsplan og kompetenceudviklingen
i forhold til konflikthåndtering. Disse to indsatsområder vil vi arbejde videre med i fremtiden.
Rapporten er:
Udarbejdet 6. januar 2015 af:
Afdelingssygeplejerske Kirsten Willum 55 35 12 45 kwje@regionsjaelland.dk
Sygeplejerske Marianne Balcer.
Godkendt af Afdelingssygeplejerske Kirsten Willum.
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Slutrapport
V1 Slagelse
Akut modtageafsnit

REGION SJÆLLAND

Afsnit V1’s afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets navn

Om afsnittet

Afs. V1, Psykiatrien vest, Region Sjælland, Slagelse
Akut psykiatrisk lukket afdeling med 12 senge pladser. V1 modtager de dårligste patienter i den akutte fase og med kort gennemsnitlig indlæggelsestid.
I V1 er der ansat ca. 20 personer med en sundhedsfaglig baggrund.
Målgruppen er alle diagnoser inden for det psykiatriske felt.

Om teamet

2.

Lena Lind Rasmussen (souschef)
Stella Maria Bonde (udviklingssygeplejerske) tovholder.
Kontaktoplysninger: smhn@regionsjaelland.dk tlf. 58 55 93 10

Resume af opnåede resultater

Succesmålet med at nedbringe antallet af bæltefikseringer og –varighed med 20 % er ikke
slået igennem i tvangsdata i løbet af projektperioden, trods en meget lovende udvikling i 2013.
På V1 har vi fokuseret meget på aktiviteter der kan udføres individuelt eller i par, da vores
patienter har svært ved at rumme at være flere sammen. Det har været en succes at tilbyde
aktiviteter på patienternes egne stuer og aktiviteter hvor patienten har kunnet komme og gå
som de nu magter det. Det har været vigtigt for personalet at kunne tilbyde aktiviteter, som
patienterne også synes er givende og som ikke kræver for mange resurser. Det har ligeledes
været vigtigt at have et fleksibelt uge skema med planlagte aktiviteter således, at aktiviteterne
kunne vælges ud fra hvilken patientgruppe der var netop den dag.
De aktiviteter der har haft størst succes har været, ballstick, stillerum som skaber mulighed
for, at patienterne kan trække sig til et roligt rum i afsnittet og derved skabe tryghed for patienten og derved denne gives mulighed for, at finde personlig ro, kreativt værksted, bagning,
bordfodbold, have bowling, patientcomputer skaber mulighed for at patienterne kan have kontakt til omverdenen, tilbud om gåtur og at personalet er synligt og tilgængeligt for patienterne
i fællesmiljøet, BVC og SOAS-R registreringer.
Side løbende har vi arbejdet med et forskningsprojekt omkring deeskalering, dette gennem
aktionsforsknings principper og afprøvning i praksis (dialogbaseret træning).
Vi tænker at det derfor er svært at sige noget om, hvilke tiltag der har virket, men håber at
tiltagende har komplementeret hinanden og vi forsætter indsatsen i regi af forskningsprojektet
og partnerskabsaftalen for nedbringelse af tvang.
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3.

Afsnittets/teamets mål

1: At mindske brugen af tvang
Succesmål: At antallet af bæltefikseringer og bæltetid nedbringes med 20 %.
2: At kunne give flere aktivitets tilbud
Succesmål: At 90 % af de planlagte aktiviteter gennemføres.
3:At bedre patienternes oplevelse af indlæggelse
Succesmål: Alle (100 %) patienter tilbydes aktiviteter på hverdage.
Succesmål: At 75 % af patienterne evaluerer opholdet på V1 positivt ved udskrivelse/overflytning.
Succesmål: Bedre LUP-resultater i kommende undersøgelse.
4: At engagere personalegruppen
Succesmål: 2/3 af personalet er en del af den ugentlige aktivitetsplan dvs. kan stå for nogle af
aktiviteterne.
4.

Grafer og tabeller over resultater
1. Seriediagram over tvangsdata på V1 for bæltefikseringer opgjort per måned
for perioden 2012-2014:
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2. Seriediagram over tvangsdata på V1 for antal bæltefikseringer, antal bæltefikserede patienter og bæltefikseringernes sammenlagte varighed opgjort månedsvis for
perioden 2012-2014:

5.

Afsnittets/teamets resultater

Vedr. bæltefikseringer:
Fra 2012 til 2013 så udviklingen lovende ud. Her faldt antallet af bæltefikseringer med ca. 40
%. Desværre holdt udviklingen ikke i 2014, hvor antallet af bæltefikseringer er steget. Dette
skyldes bl.a. vakante stillinger i afsnittet, voldsomme patienter indlagt, samt enkelte patienter
der var meget komplekse og som der har været meget tvang på. Overfor disse patienter, er
der forsøgt mange forskellige tiltag efter mindste-middel princippet.
90 % af planlagte aktiviteter blev gennemført på V1.
50 % af patienterne blev tilbudt aktiviteter på hverdage.
2/3 af personalet er en del af den ugentlige aktivitetsplan dvs. kan stå for nogle af aktiviteterne.
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6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet










7.

Træning i deeskalering og konflikthåndtering. Konflikt trappen og udvikling af kommunikative virkemidler.
Ballstick. I opkørte situationer hvor patienterne har svært ved at falde til ro, har der ofte været tilbudt ballstick massage. Patienter der har bedt om PN Medicin har i stedet
fået ballstick massage. Patienter der har været anspændte eller rastløse. Alle har haft
god gavn af massagen.
Stillerum
Patientcomputer
Motionscykler
Bordfodbold
Kreativt værksted
Morgenmøde med gymnastik
Bagning 1 x ugentligt

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

Patienterne er indlagt i V1 når deres sygdom er allermest akut og som oftest er de indlagt mod
deres vilje. Hvilket kan være hårde odds for deltagelse i aktiviteter. Alligevel har patienterne
nogle dag gerne ville være med til aktiviteter. Særligt har de været glade for når personalet
viste at de havde tid til at lave en aktivitet sammen med dem. Vi har haft stillet en evalueringskasse op i afsnittet hvor patienterne har kunnet komme med forslag til aktiviteter og evaluere de igangværende aktiviteter.
Patienterne har kun givet positiv feedback på de igangværende aktiviteter og har også kommet med forslag til nye aktiviteter.
I et afsnit som vores, har det været en stor udfordring at inddrage pårørende i projektet pga.
manglende tilsagn fra patienten og kort indlæggelsestid.
8.

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

Det har været muligt at sende fem medarbejdere af sted på kurset Psykiatri i bevægelse og
der er efterfølgende skabt et netværk på tværs af afsnit/afdelinger i Region Sjælland.
Det har skabt et øget fokus på brugen af aktiviteter til patienter under indlæggelse.
Der har i vores afsnit været store udfordringer med at bruge tiltagene kontinuerligt i alle vagter grundet patienternes korte indlæggelsestid samt udskiftning i personalegruppen.
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9.

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

Ifm. projektet er der blevet udarbejdet følgende i Region Sjælland, der vedrører indsatsen for
nedbringelse af tvang:
 Politik for forebyggelse af tvang
 Voldsrisikovurdering ved BVC
 Korrekt indberetning af tvang i SEI
Indsatsen for nedbringelse af tvang fortsætter med at være et fast indsatsområde i Region
Sjælland. Der er nedsat et Udvalg for reduktion af tvang, hvor ledende oversygeplejerske fra
Psykiatrien Vest er medlem.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?









Vi fik ansat en ergoterapeut der kunne gå fra til aktiviteter
Der var 5 medarbejdere der var på kursus på Lanzarote
At der er givet økonomiske muligheder til at købe ”udstyr/redskaber” for
At være på temadage med gennembrudsprojektet og få nye ideer
At der blev sat fokus på aktivitet
At vi i projektgruppen satte os sammen og skabte ideer til aktivitet i afs.
Ledelsesmæssig opbakning

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

I afs. V1 har vi store udfordringer omkring de fysiske rammer, ligeledes ligger vi isoleret fra
andre afsnit, derfor har det været en udfordring at finde på aktiviteter der kun skal foregå i
afsnittet og i afsnittets have. Vores patienter har en gennemsnitlig indlæggelses tid på 5-7
døgn.














Udskiftning af personale i projektgruppen
Da der har været stor udskiftning i personalegruppen har det været svært at opretholde
en kontinuitet i gruppen. Personale der har været kursus er stoppet og har derved ikke
kunne videreformidle deres viden, eller anvende det i afsnittet til gavn for patienterne.
Mindre og mindre deltagere i projektgruppen
Pga. opsigelser og travlhed i afsnittet er gruppen gået fra 5 til 2 personer.
Mangel på ressourcer til at gå fra til projektgruppen
Pga. personale mangel, og travlhed i afsnittet har det ikke været muligt at gå fra til at
udarbejde planer og nye tiltag. Ligeledes har det ikke altid været muligt at gennemføre
de planlagte aktiviteter pga. travlhed og personalemangel.
En indlæggelses tid på gennemsnitlig 5-7 dage
Når patienterne indlægges i lukke akut afdeling, er det fordi de har brug for intensiv
pleje, det kan være en udfordring at få patienterne i gang med aktiviteter under deres
korte indlæggelse.
At afsnittet har flere ledige stillinger
Det har været hæmmende at der i vagter har været få faste personaler og mange vikarer. Oftest er det de faste personaler der må tage sig af de rutinemæssige opgaver som
bl.a. Stuegang, modtagelse af ny patienter, overflytninger. Derved bliver det aktiviteterne der blev aflyst/ikke prioriteret.
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12. Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger

Gennem deltagelse i de møder der er afholdt i gennembrudsprojektet har vi haft mundtlige oplæg me
tvangsdata. Her har vi formidlet de gode tiltag og erfaringer vi har gjort os, samt de udfordringer der har
ført diverse aktiviteter i vores afsnit.

Når det har været møde i Psykiatri i bevægelse netværksgruppen, har der også været mulighed for at udv
Diverse netværksgrupper/samarbejdsmøder hvor der har været mulighed for at fortælle om de erfaringer
I eget afsnit er der sket via mail, daglige informationer og på personalemøder.

13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-

byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Fremadrettet vil vi sørge for at det bliver et fast punkt på personalemødet hvor der tales om
hvor er vi og hvilke fokus områder er der indtil næste møde.
Vi vil ligeledes arbejde på at der sendes ugentlige mails til personalegruppen.
En væsentlig faktor bliver, at få et antal nøgle-personer i afsnittet, der kan være med til, at
fastholde fokus og bistå med at få andre kollegaer til at varetage diverse aktiviteter.
Rapporten er:
Udarbejdet af:
Stella Bonde, Udviklingssygeplejerske, tlf. 58 55 93 10, smhn@regionsjælland.dk
Lena Rasmussen, Souschef/sygeplejerske, tlf. 58 55 93 10, llra@regionsjaelland.dk
Godkendt af: Tina Andersen, Afd. sygeplejerske
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Slutrapport
P4 Nykøbing Sjælland
Retspsykiatrisk afsnit

REGION SJÆLLAND

Retspsykiatrisk afsnit, P4’s afsluttende rapport om
nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
1.

Afsnittets navn

Afsnit P4, Nykøbing Sjælland
Retspsykiatrisk Afdeling, Region Sjælland.

Om afsnittet

Lukket retspsykiatisk afsnit med 10 sengepladser, ca. 30 personaler, normering min. 5 i dag og aftenvagt, 3 i nat. I øjeblikket
mandenormering på 2 mænd i dag og aftenvagt og 1 mand i nattevagt. Patienter med dom til anbringelse, behandlingsdom, varetægtssurrogat og mentalobservander.

Om teamet

Afdelingssygeplejerske Kirsten Friis, Louise Frandsen Ergot. Sygeplejerske Lotte Mattison, Sygeplejerske Elena Pedersen, SSA
Kelly Nielsen, SSA Gitte Nielsen og SSA Anne-marie Andersen
Tovholder – Sygeplejerske Katrine Christiansen tlf. 59981491 –
katc@regionsjaelland.dk

2.

Resume af opnåede resultater

Succesmålet med at nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 % er ikke slået igennem i tvangsdata i løbet af projektperioden. Afsnittet er dog overbevist om, at indsatserne i projektperioden vil have positiv indflydelse på tvangsdata over tid. Indsatserne har
bla. været:
 Øget aktivitetstilbud, individuelt og gruppebaseret
 Udarbejdelse af P.N-liste (hvad virker beroligende på patienten ved forværring i
tilstand eller i opkørte situationer)
 Udarbejdelse af aggressionsprofiler på patienterne
 Systematisk registrering af aggression i SOAS-R (Staff Observation Aggression
Scale – Revised)
 P4 har deltaget i deeskaleringprojektet, hvor data blev indhentet via interview
samt observationer i afsnittet, med fokus på kommunikation. Deeskalieringsprojketet har gået hånd i hånd med projektet nedbringelse af tvang.
3.

Afsnittets/teamets mål

Nedbringelse af tvang:
Mindre tvang og færre opkørte situationer.
Succesmål: bæltefikseringer nedbringes med 20 %.
Andre mål:
Mere aktive og tilfredse patienter.
Succesmål:
80 % af pt. er aktive mindst ½ time dagligt.
90 % af planlagte aktiviteter gennemføres.

Retspsykiatrisk afsnit, P4’s afsluttende rapport om
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4.

Grafer og tabeller over resultater

Seriediagram over tvangsdata på P4 for beroligende medicin, bæltefikseringer, fastholden og remme opgjort per måned for perioden 2012-2014:

5.

Afsnittets/teamets resultater

Nedbringelse af tvang:
Succesmålet med at nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 % er ikke nået i løbet
af projektperioden. Det samlede årlige antal bæltefikseringer har på P4 været på 8 i
2012, 5 i 2013 og 10 i 2014 fordelt på 4 patienter årligt. De få patientforløb der er tale
om, er meget komplekse, og behandling, tiltag og tilbud om aktiviteter bliver individuelt
tilpasset. I projektperioden har arbejdet med nedbringelse af tvang betydet, at
personalet har ændret tilgang og handlemønstre i opkørte situationer (se nærmere beskrivelse i de næste afsnit). Tvangsdata skal suppleres med individniveauet, så det
synliggøres, hvorvidt de individuelt tilpassede tiltag ifm. kompekse forløb med tvang har
gavnlig effekt på patienten, og der kan ses et fald i tvangsforantaltningerne over tid for
den enkelte patient.
Andre mål:
Mere aktive og tilfredse patienter.
Succesmålet med 80 % af pt. er aktive mindst ½ time dagligt er opnået. Dette skyldes,
at P4 har fået flere aktiviteter i afdelingen. Der er blevet indkøbt flere redskaber, spil
mv., som er let tilgængelige for patienterne.
90 % af planlagte aktiviteter gennemføres.
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En sidegevinst ved projektet har været, at anvendelsen af pn antipsykotisk medicin er
blevet nedbragt. Fokus på hvad der virker deeskalerende på den enkelte patient og
udarbejdelse af individuel P.N-liste, har betydet, at når patienterne efterspurgte pn medicin, har personalet foreslået alternativer fra pn listen, såsom ball stick. I mange tilfælde
har det betydet, at patienten alligevel ikke havde behov for p.n. medicin.
6.

Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet

















Ball Stick
Pn liste
Cykling
Kuglestol
Kuglevest
Kugledyne
Gåtur
Bordtennis
Fælles madlavning
Kort spil og brætspil
Summemøde (møde mellem patienter og personale i begyndelsen af hver aftenvagt, hvor aftaler om aftenens aktiviteter blev aftalt og forventningsafstemt)
Fluesmækkerhockey
Mindfullnes
Yoga
Core træning
SOAS registrering er opstartet i slut. 2014 start 2015, BVC har vi benyttet gennem hele projektet via ESD, nu er det også en del af SOAS.

Ball stick var det første der blev implementeret i afdelingen, efter de første teammedlemmer havde været på kurset ”Psykiatri i bevægelse” på Lanzarote. Hele medarbejdergruppen tog godt imod dette. Vi benyttede sidemandsoplæring i starten, og fik derefter
muligheden for, på en temadag, at præsentere og afprøve ball stick på hele medarbejdergruppen.
P.N.- listen har været et succesfuldt tiltag, da det har samlet og systematiseret de mange muligheder for tiltag i opkørte situationer, som afsnittet kan tilbyde. Listen udbygges
for hver patient, så den viser dèt der virker deeskalerende på den specifikke patient og
hvilke tiltag patienterne oftest benytter sig af.
Vi har i forlængelse af implementering af nye tiltag, og udarbejdelse af månedsrapporter
opmærksomme på, at flere patienter oftere benyttede andre tiltag end pn medicin. Vi fik
indhentet data for udlevering af pn medicin, samt begyndte at udvikle en ”ny” pn liste.
På den måde kan vi registrere systematisk hvilke tiltag patienterne bliver tilbudt, på hvilket tidspunkt af døgnet og hvilken effekt det havde på fald i pn medicin.
Deeskalering har kørt sideløbende med projektet, hvor der er blevet indsamlet data i afsnittet.
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7.

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

I projektperioden har vi fået udbygget antallet af aktiviteter, der kan tilbydes i afsnittet.
Der er lydhørhed overfor patienternes ønsker. Der afholdes et såkaldt summemøde i
starten af aftensvagten, som er et møde, vor der foregår en forventningsafstemning,
samt planlægning af aftenens aktiviteter. Pga. øget arbejdsbelastning i sidste halvår
2014, har der ikke været mulighed for, at afholde summemøderne kontinuerligt, men vil
blive genoptaget igen.
Vi tilbyder pårørendesamtaler, hvor vi inddrager pårørende i patientens behandling, herunder aktiviteter mm.
8.

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

Projektet har betydet en ændret tilgang i personalegruppen i forhold til tilgang til patienten og handlemønstre i opkørte situationer. Vi har gennem projektet arbejdet med test af
forskellige tiltag og aktiviteter og har efterhånden fået implementeret flere af tiltagene
fast i afsnittet. Tiltagene er blevet systematiseret og samlet i en såkaldt PN-liste, som
benyttes når patienterne er dårlige eller er opkørte. På denne måde har afsnittet fået
langt flere tilbud til patienterne i opkørte situationer end før projektstart. Patienterne har
taget godt imod dette, og benytter sig ofte af tilbuddene, som alternativer til pn medicin.
Der har været stor opbakning fra ledelsen og medarbejderne i afdelingen for at prøve
nye tiltag. Vi har på vores temadag benyttet en del af dagen på at vise hele medarbejdergruppen, bla. Hvordan man kan give ball stick og spille fluesmækkerhockey, som er
nogle af de tiltag patienterne har været glade for. I øjeblikket arbejder vi med et nyt
elektronisk system Re-act, der systematisk registrerer aggressioner, samt hvordan vi
handler når patienterne er opkørte. Det er tanken, at de tiltag vi har på pn-listen skal
kunne tastes ind i systemet og på denne måde kan vi få et klart billede af hvilke tiltag vi
benytter hvornår.
Vi arbejder med aggressionsprofiler, ud fra den kan vi arbejde med patienternes aggression, og hvilke tiltag vi kan anvende i opkørte situationer. Eller profylaktisk, for at undgå
en eskalering i aggression. Ud fra profilen står beskrevet hvilke tiltag vi kan benytte når
patienterne er opkørte, så vi hurtigst muligt kan deeskalere situationen. Aggressionsprofilerne bruges i forbindelse med BVC, hvor vi hurtigt kan udfærdige en handleplan i opkørte situationer, og alle personaler ved hvad der skal gøres, ved hver enkel patient.
I projektperioden er vi blevet bedre til, at tilbyde alle patienter træning, idræt mv., også
når de er fikserede.
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9.

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

På regionsplan er der udarbejdet følgende:
 Politik for forebyggelse af tvang
 Voldsrisikovurdering ved BVC
 Korrekt indberetning i SEI
På afsnitsniveau er arbejdet med brug af P.N.-listerne så godt integreret, at det sikre et
fokus i hverdagen på håndtering af forværring i patientens tilstand og af opkørte situationer, og dermed på minimering af tvang.
Indsatsen fortsætter med at være et fast indsatsområde i Region Sjælland i regi af Partnerskabsaftalen for nedbringelse af tvang. Der er nedsat et Udvalg for reduktion af
tvang, hvor ledende overlæge fra Retspsykiatrisk Afdeling er medlem.
10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde?



Ledelsesopbakningen har haft betydning for projektets fremdrift. Der har generelt været stor kollegial opbakning til projektet.



Sidemandsoplæring. Vi har benyttet sidemandsoplæring, hvilket har fungeret
godt. Dette kan benyttes til senere projekter.



Sammenhæng med andre indsatser/tiltag. Projektet er gået hånd i hånd med
indsatsen vedrørende udarbejdelse af Aggressions profiler (APG – Aggression
Profile Guidelines) på alle patienterne, samt P4’s deltagelse i ph.d-projekt vedrørende deeskalering.



Kompetenceudvikling. Hele personalegruppen har ved projektets start været
igennem den store sikkerhedsuddannelse, hvor der arbejdes med APG-profiler.
Derudover er der 6 medarbejdere, der har været på kurset ”Psykiatri i bevægelse”, 1 er blevet uddannet mindfulnessinstruktør og 1 medarbejder har været på
kursus i sanseintegration.

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



Flytning til det nye Psykiatrihus i Slagelse, fordi det har skabt usikkerhed i medarbejdergruppen, omkring hvordan fremtiden kommer til at se ud.

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



Spredt til P5, som har deltaget i Lanzarote kursus, og vi mødes til fælles møder og
kurser, hvor vi deler vores erfaringer. P5 efterspørger ofte råd i forhold til hvordan
vi har implementeret tiltag, eller hvordan vi arbejder med dem.

Retspsykiatrisk afsnit, P4’s afsluttende rapport om
nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og

forebyggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis
Vi er i gang med implementeringen af et nyt system Re-act, hvor vi systematisk kan indsamle data, og inddrage vores PN-liste.
Vi vil arbejde videre på udviklingen af vores PN-liste, så det bliver en fast del af arbejdet,
også i Slagelse.
Indsatsen fortsætter i regi af Partnerskab for nedbringelse af tvang.
Rapporten er:
Udarbejdet af Katrine Christiansen, 1/12-14, 59981491 katc@regionsjaelland.dk, Lotte
Mattison, 59981491, lima@regionsjaelland.dk
Godkendt af Kirsten Friis Jørgensen
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