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

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

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

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

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

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

Om re-
gionens 
organi-
sering 
af ind-
satsen  

I forbindelse med projekt Nedbringelse af tvang, Gennembrudsprojektet har Psyki-
atrien i Region Nordjylland været repræsenteret ved fire intensive sengeafsnit. 
De fire sengeafsnit er fysisk placeret, dels ved Brønderslev Psykiatriske Hospital, 
afsnit N5 og afsnit N6 og dels ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien ved af-
snit S5 og afsnit S6. 
 
Kort beskrivelse af sengeafsnittene, der har deltaget i projektet: 
 
Brønderslev Psykiatriske Hospital sengeafsnit N5 og N6 
Afsnit N6 blev etableret i april 2013 som et led i at opsplitte det tidligere akutte 
intensive afsnit N16 med henblik på at skabe mindre og mere specialiserede enhe-
der.  
 
Afsnittet har i dag 4 akutte modtagepladser og 12 stationære pladser. 
Patienter, der indlægges på sengeafsnit N5 (lukket afsnit), indlægges på afsnittet 
på grund af akut forværring af deres sygdom og har forskellige psykiske sygdom-
me som depression, mani, personlighedsforstyrrelser eller skizofreni. Nogle af pati-
enterne har desuden en behandlingsdom og/eller et misbrug, der medfører kompli-
kationer.  
Alle patienter er voksne over 18 år.   
 
Afsnit N5 er som N6 en del af det tidligere afsnit N16. På det intensive sengeaf-
snit N6 (lukket afsnit) indlægges patienter også akut, men de fleste patienter 
kommer fra det akutte modtageafsnit N6. Patienterne indlægges også her på 
grund af en markant forværring af deres psykiske sygdom. Patienterne har for-
skellige sygdomme som depression, mani, personlighedsforstyrrelser og skizo-
freni. Nogle af dem har også en dom til behandling eller en anden retslig foran-
staltning. 
 
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien sengeafsnit S5 og S6 
På det intensive sengeafsnit S5 indlægges patienter akut, fordi de er i en situation, 
hvor de er meget belastet af deres sygdom og har evt. tilstødende komplikationer. 
Der er derfor brug for intensiv pleje og behandling. Nogle indlæggelser sker med 
brug af tvang, idet patienterne har det så dårligt, at de er til fare for sig eller an-
dre. Sengeafsnit S5 modtager bl.a. patienter via den psykiatriske skadestue. Der er 
også patienter, der overflyttes til S5 fra åbne sengeafsnit - eller de kan blive hen-
vist til sengeafsnittet via egen læge eller et af Psykiatriens ambulatorier. 
 
Det intensive rehabiliterende sengeafsnit S6 behandler voksne patienter (fra 18 år) 
med behov for et lidt længerevarende og struktureret behandlingsforløb på et luk-
ket intensivt sengeafsnit. Patienterne har forskellige sygdomme og problemer - og 
målet er, at deres tilstand skal blive mere stabil. Afsnittet modtager også patienter 
med dom til psykiatrisk behandling. En indlæggelse på sengeafsnit S6 sker typisk 
via en overflytning fra et andet psykiatrisk sengeafsnit eller via et af Psykiatriens 
ambulatorier. 



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

Projektet har i perioden været ledelsesmæssigt forankret i henholdsvis i HR- og 
Kvalitet og hos den ledende terapeut samt med repræsentation ved repræsentant 
fra psykiatriledelsen. Projektet har i perioden også ændret organisatorisk form fra 
at være ledet af en regional projektleder til at være ledet af den ledende terapeut 
hvor de involverede afsnit, i samme forbindelse, har fået tildelt ekstra ressourcer til 
selv at varetage og udvikle de daglige aktiviteter.    
 

 
 

Om implementeringsgruppen 

2. Regionens mål 

I Region Nordjylland er der blevet arbejdet med en overordnet målsætning om at nedbringe 
tvang med 20 %. Der har i forbindelse med projekt Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-
2015 været lagt særligt fokus på områderne bæltefikseringer, remme og varigheden af fikse-
ringerne. Det skal dog pointeres, at udviklingen i brugen af akutberoligende medicin ikke har 
været fraværende, men det har ikke haft det samme fokus som ovenstående.     

3. Resultater i forhold til at nedbringe anvendelsen af tvang 

Data: 
Data er trukket fra SEI den 8. januar 2015. Excel-filer med de behandlede tvangstal, som er 
anvendt til seriediagrammerne nedenfor, er vedlagt i zip-filen ’tvang-tal-RN-2012-2014.zip’. 
 
Analyseværktøj: 
Data er behandlet i open source statistikværktøjet R.  
 
Seriediagrammer: 
Der er konstrueret et seriediagram for hver af tvangsforanstaltningerne ’Bælte’, ’Remme’, 
’Fastholden’, ’Beroligende medicin’. Diagrammerne indeholder optællinger af alle registrerede 
tvangsepisoder på månedsbasis for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. november 
2014. De deltagende projektafsnit er slået sammen til et samlet projektafsnit for at få nok da-
ta til diagrammerne. Bæltefikseringer er uddybet med diagrammer, der viser antallet af berør-
te cpr-numre samt varighed i timer. 
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Bæltefikseringer uden slutdato er ikke medtalt. Alle data er talt med i den måned, hvor 
tvangsepisoden er påbegyndt. Evt. dobbeltregistreringer i SEI er fjernet fra datasættet. Der er 
ikke udført yderligere kvalitetssikring af de anvendte data fra SEI.  
 
I hvert af de viste seriediagrammer er medianlinjen beregnet som medianen af alle tvangsepi-
soder i 2012. Der kan argumenteres for andre valg af medianberegning. 
 
Fortolkning: 
For at kunne antyde en tendens skal der ligge over 8 punkter i træk under medianen, hvilket 
der fx ses i tabellen over bæltefikseringer.  Det skal dog pointeres, at den begrænsede data-
mængde har visse begrænsninger i forhold til at kunne konkludere endegyldigt på graferne i 
forhold til procentmæssige udviklingsforhold. Der kan dog anspores udviklingstendenser i for-
hold til en reduktion i antallet af bæltefikseringer, varigheden af bæltefikseringerne, brugen af 
akut beroligende medicin samt brugen af remme i hele projektperioden. I forhold til fastholdel-
ser er tendensen opadgående, hvilke kan være en konsekvens af den reduktion, der ses i de 
foranstående parametre.  
 
Den overordnede konklusion med afsæt i de nedenstående grafer (tvangsdata) viser, at der i 
kurverne ingen markante ’skift’ forefindes, og ændringerne i tallene for tvang kan være tilfæl-
dig variation, hvilket leder tilbage til problematikken omkring den begrænsede datamængde. 
Endvidere er der i analysen ikke justeret for yderligere faktorer, som kan have haft indflydelse 
på udviklingen af tvang i projektperioden set i forhold til baseline 2012. Fx patientsammen-
sætning, personaleressourcer, opsplitning af afsnit N16 til N5 og N6 mv. 
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4. Forbedringer af den patientoplevede kvalitet  

Der har i hele projektperioden været fokus på at få både patientens og de pårørendes stemmer 
med, hvilket har været en meget vigtig kilde til viden om, hvordan vi øger kvaliteten af vores 
praksis. I starten af projektperioden blev der gennemført flere fokusgruppeinterview for pårø-
rende og patienter, hvori også dele af personalet tog del. Det gav alle parter mulighed for at få 
indblik i hinandens oplevelser og tolkninger af enkelte situationer og den eksisterende kultur i 
psykiatrien. På baggrund af de gennemførte fokusgruppeinterview, blev der udarbejdet et ret-
ningsgivende produkt for de kommende indsatser både inden for kommunikation, motivation, 
typer af aktiviteter og kompetenceudvikling i personalegruppen. Analysen af fokusgruppeinter-
viewene blev også brugt på personalemøder og i nyhedsbreve, til både patienter og personale, 
for at give hele personalegruppen et indblik i egen praksis og mulighed for at arbejde aktivt 
med at udbygge og forbedre den.   
 
I den efterfølgende periode er der blevet lavet individuelle interview med patienter, hvor der 
har været fokus på ’Den gode historie’ og de positive oplevelser i psykiatrien ’Hvad skal der 
være mere af?’. Interviewene har også fungeret som evaluering af de initiativer, der er blevet 
sat i værk.          
 
Patientinddragelse har også været et indsatsområde i forhold til at udtænke nye indsatser, der 
giver mening i behandlingsøjemed. Der er bl.a. lavet træningsdagbøger, træningsvejledninger, 
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træningsillustrationer og billeder med fokus på fysisk og mental sundhed i samarbejde med 
patienter.  
 
Nedenstående figurer er uddrag fra LUP Psykiatri 2013, der belyser patientperspektivet på 
nogle af de initiativer, der er blevet sat i værk i forhold til at øge kvaliteten af behandlingen i 
psykiatrien. LUP 2013 viser blandt andet, at patienterne oplever en større tilfredshed med de 
aktiviteter, de bliver tilbudt i forbindelse med indlæggelsen. De udtrykker også en større til-
fredshed med ordentligheden med den tvang, der bliver anvendt, og det efterfølgende forløb.  
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5. Forbedringer af den faglige kvalitet  

På baggrund af projektets fokus og den eksisterende litteratur i forhold til tvang og anvendelse 
af fysisk aktivitet i psykiatrien, er der udviklet et 3 dages fysisk aktivitetskursus med emner 
som: den motiverende samtale, kroppen, virkningen af fysisk aktivitet, træningsmetoder, samt 
udarbejdelse af et miniprojekt mm. Der arbejdes på kurset med kursisternes egne cases og 
materiale fra de interview, der er foretaget i projektøjemed i forhold til tvang, for netop at hol-
de teori og praksis meget nært. 
 
Som et led i at blive klogere på den eksisterende praksis omkring den anvendte tvang og 
håndtering af såvel nye som kroniske patienter er der blevet udfærdiget en skabelon (bilag 1), 
der fungerer som omdrejningspunkt i forbindelse med personalets refleksion over hændelsen. 
Og med få ressourcer kan denne tavle fungere som tvangsforebyggende redskab i og med, det 
fremgår kort og præcist, hvad der kan eller skal sættes ind med for at hindre lignende episo-
der, hvad enten man er kontaktperson for den enkelte eller ej.    
 
En anden indsats i forhold til at højne kvaliteten af den tvang, der anvendes, tilbydes alle pati-
enter en ’Eftersamtale’ efter en tvangsepisode. Det er mellem 25-50 % af alle patienter, der 
ønsker samtalen, og de resterende takker nej til tilbuddet. Udviklingssygeplejerskerne og per-
sonalet har i projektperioden arbejdet systematisk med det output, eftersamtalerne har givet. 
Denne indsats har ført til en øget refleksivitet både hos personalet og ved patienterne i forhold 
til tvangsepisoderne og belyst vigtigheden af at anvende det output aktivt i udarbejdelsen af 
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sygeplejeproblemer og plejeplaner, der kan hindre og forebygge lignende situationer. Oven-
stående bygger på erfaringer i arbejdet med eftersamtale og fokusgruppeinterview med perso-
nalegrupper. 
 
Der er endvidere i samarbejde med udviklingssygeplejerskerne udarbejdet et oplæg omkring 
tvangsprojektet i Psykiatriens introduktionskursus - Indblik i Psykiatrien -, som alle nyansatte 
kommer igennem. Her har der været fokus på resultater, erfaringer, patientinterview, kultur, 
kommunikation og patientperspektivet.  
 
 
Patientens aktivitetsplan har også i forbindelse med projektet fået større fokus, i og med det 
skaber indhold og mening for patienterne i hverdagen. Aktivitetsplanen fungerer også som et 
arbejdsredskab i forbindelse med målrettet arbejde med sygeplejeproblemer. Det bidrager 
også til, at strukturen kan holdes i tilfælde af sygdom hos patientens planlagte kontaktperson.  
 
Der har også i projektperioden været nedsat en arbejdsgruppe, i samarbejde med HR & Kvali-
tet, med henblik på at revidere den eksisterende form på uddannelsen af konflikthåndtering af 
alt personale i psykiatrien, hvor der tidligere primært har været fokus på den fysiske del med 
greb. Der har i arbejdsgruppen været et øget fokus på forebyggelse af tvang gennem deeska-
lering, herunder en kommunikativ kompetenceudvikling af personalet.          
 

6. Forbedringer af den organisatoriske kvalitet  

For at fastholde de initiativer, der har vist sig at være bæredygtige i de respektive afsnit, prio-
riteres det højt gennem planlægning at afsætte personaleressourcer til de daglige aktiviteter 
og udpege nøglepersoner, der både motiverer personale og patienter til at tage del heri. Af-
snitsledelsen får på den måde også en afgørende rolle i forhold til de kommende indsatser og 
prioriteringer, og sandsynligheden for fastholdelsen øges markant, hvilket også ses i tidligere 
lignende projekter. Yderligere giver det også løbende mulighed for vidensdeling på lederniveau 
i forbindelse med de månedlige ledermøder.      
 
I forbindelse med projektet har både klinikledelsen og psykiatriledelsen været meget opmærk-
somme og aktive i forhold til regionens vision om at nedbringe tvangen og højne kvaliteten af 
den tvang, der så bliver anvendt. Der er nu etableret en styregruppe med repræsentanter fra 
flere forskellige faggrupper og ledelsesplan, der viderebringer visionen om at nedbringe tvang 
efter endt projekt periode.  
 
Der er kommet et øget fokus på og villighed til at benytte de aktiviteter, kommunen udbyder 
for både at kunne tilbyde patienterne flere forskellige muligheder under indlæggelse og styrke 
sammenhæng mellem indlæggelse og udskrivelse.     
 
I den afsluttende fase i projektperioden er der kommet opmærksomhed på, hvornår på døgnet 
tvangen oftest finder sted. På nedenstående figurer ses det, at det ofte sker i aftentimerne. 
Det anbefales derfor, at der handles på baggrund af de identificerede tendenser, og at styre-
gruppen, der fortsat arbejder med nedbringelse af tvang, tager det med til videre bearbejdel-
se.  
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7. Implementeringsgruppens erfaringer med at stille data til rådighed for teamene/ 
afsnittene 

Tvangstal er blevet sendt ud i månedlige nyhedsbreve til projektafsnittene, udviklingssygeple-
jerskerne, psykiatriledelsen samt HR & Kvalitet. 
 
Der er blevet trukket tvangstal ud på afsnitsniveau, og disse har været synlige og er hængt op 
på de aktuelle afsnit. Personalet mangler dog fortsat information om, hvor og hvordan tvangs-
data findes og bruges.  
 
De tilgængelige tvangsdata har været analyseret og har givet ny viden i forhold til de fremad-
rettede indsatser. Fx tidspunkter på døgnet, hvor tvangsforanstaltningen har fundet sted, og 
opstod der mere tvang hos de patienter, der var meget dårlige og derfor ikke var i stand til at 
deltage i de planlagte aktiviteter.  
 
Der har ikke fra projektets opstart været fokus på at få en egentlig statistiker med i implemen-
teringsgruppen i forhold til at generere valid og ensartet databehandling. Det har medført, at 
den mængde data, der er blevet bearbejdet, og måden, den er blevet bearbejdet på, ikke har 
haft en tilstrækkelig høj kvalitetsmæssig standard, i og med der er blevet arbejdet med pro-
centmæssig udvikling, hvilket kan give et uklart billede af tendenser og udvikling over tid. Der 
appelleres derfor fremover til, at kvalitetsafdelingen allerede fra start involveres, således at 
analysematerialet bliver mere anvendeligt og sigende i forhold til den tidslige udvikling og ten-
denser. En indsats som Psykiatriens styregruppe vedrørende nedbringelse af tvang er op-
mærksom på og således vil blive inkluderet i det fremtidige arbejde. 
 

8. Implementeringsgruppens erfaringer som vejledere for de deltagende team i re-
gionen 

Det blev i starten af projektperioden prioriteret at gennemføre en møderække, som både im-
plementeringsgruppen, arbejdsgrupperne og projektlederen tog del i. Møderækken havde til 
formål at understøtte ideen om lokal videns- og inspirationsdeling, samt at etablere et bredt 
samarbejde de fire projektafsnit imellem. Møderækken havde god effekt i forhold til opstart på 
projektet, i og med der blev udvekslet erfaringer fra konkret praksis både fra igangværende og 
tidligere indsatser. Endvidere gav mødet rum til at forventningsafstemme mål og roller for bå-
de implementeringsgruppen, arbejdsgrupperne og projektlederen.    
 
Det er i organiseringen prioriteret, at de fire projektafsnit alle har haft deres lokale ledelse re-
præsenteret i implementeringsgruppen, hvilket har fordret en kontinuerlig og styrket vejled-
nings- og fastholdelsesproces i forhold til implementeringen af de nye initiativer. Konstellatio-
nen har tillige gjort afstanden mellem seminarer, konferencer, kurser mm. til praksis i afsnittet 
mindre og dermed mere anvendelig. 
 
Med inspiration fra tidligere gennembruds- og implementeringsprojekter har det været priorite-
ret, at projektlederen har været tilgængelig i afsnittene til at understøtte implementerings-
gruppens rolle i forhold til deres arbejdsopgaver med at vejlede, støtte og motivere personalet 
på afsnittene. Endvidere har det, at projektlederen har haft denne gennemgående rolle og ta-
get del i de initiativer og aktiviteter, der er sat i værk, også styrket ideen om vidensdeling mel-
lem de involverede afsnit og givet anledning til at udfordre de eksisterende kulturer.  
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I den sidste del af projektperioden blev mødeaktiviteterne genoptaget for herved at få identifi-
ceret og evalueret, hvilke indsatser der med fordel kan bæres videre og formidles til andre 
aktuelle afsnit. I det sidste lokale møde i regionen er psykiatriledelsen repræsenteret for her-
ved ved at give projektets output mulighed for at leve videre i andre sammenhænge og evt. 
kommende projekter.       
 

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

Der er i forbindelse med projektet holdt en del oplæg både i regionalt og kommunalt regi, her-
under også i forskellige politiske fora. Oplæggene har bygget på den gode praksis og de erfa-
ringer, der er gjort i projektperioden. Det har tillige været prioriteret at have Psykiatriens 
pressekonsulent med under hele processen for at få belyst vigtigheden af indsatsen og hvilke 
gode effekter, indsatserne har. Kommunikationen har primært bygget på metoden story-
telling, som et led i at opnå vores mål og få skabt et positivt forhold til visionen fra alle parter i 
og omkring projektet om at nedbringe tvang. En del i dette metodiske valg har bl.a. været at 
udsende nyhedsbreve (Bilag 2)med information om, hvilke indsatser der blev arbejdet med, og 
hvilke effekter de havde, og hvor man kunne henvende sig med spørgsmål og ideer.  
 

10. Det videre arbejde 

 
 Psykiatriledelsen har etableret en styregruppe der skal beskæftige sig med at nedbringe 

tvangen.  
 På baggrund af projektets succes, er der tilført nye midler, således at der ansættes en 

aktivitetskonsulent, der bl.a. vil have fokus på videreudvikling af ny viden og indsatser 
på tværs af Psykiatriens afsnit og klinikker. 

 Der etableres en multibane med direkte adgang fra 3 intensive afsnit, to akutte og et 
retspsykiatrisk ved Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien. 

 Fokus på at integrere fysisk aktivitet i behandlingsplanen. 
 Kompetenceudvikling af personalet – fysisk aktivitetskursus/fysisk aktivitetskonsulent 

uddannelse/motiverende samtale/deeskalering. 
 Nøglepersoner på afsnittene, der har fokus på daglig fysisk aktivitet og tilrettelæggelse af 

nye initiativer.  
 Arbejde fokuseret med tvangsdata og gøre det mere tilgængeligt for personalet.  

 

Rapporten er:  

Udarbejdet af: 
Nicolaj Johansson 
Sundhedskonsulent 
Psykiatrien Region Nordjylland 

Godkendt af:   
Anette Sloth 
Sygeplejefaglig vicedirektør 
Psykiatrien Region Nordjylland 
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1. Afsnittets navn 
 

Brønderslev Psykiatriske sygehus afdeling N5. 
Region Nordjylland. 

Om afsnittet  Afsnit N5 et intensivt, lukket sengeafsnit som består af 10 sengeplad-
ser. Målgruppen er behandlings-ustabile patienter med svær psykisk 
lidelse. Psykotiske patienter med behov for længerevarende behand-
lingsforløb i lukket regi. Patienter underlagt retslige foranstaltninger, 
herunder surrogatfængslede. Patienter med risiko for og tidligere 
kendt med udadreagerende adfærd. Patienter med dobbeltdiagnoser, 
og patienter i ambulant mentalobservation på retspsykiatrisk afdeling. 
 
Diagnosegrupper: 
Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og 
forbigående psykoser, skizoaffektive psykoser. (DF20-DF29) 
Patienterne henvises fra modtagelsen eller N6, ligeledes samarbejder 
vi med de to retspsykiatriske afdelinger i Ålborg. S9 og S10.  
 
Vores primære opgave er at behandle den akutte tilstand og vurdere 
behandlingsforløbet for den enkelte patient under indlæggelsen. 
 
Indlagt patienter observeres og diagnoseafklares, og plejes og behand-
les efter gældende retningslinjer. Der arbejdes med at stabilisere pati-
enten psykiske lidelse, forebygge udadreagerende adfærd hos den en-
kelte patient, tilbyde langsigtet misbrugsbehandling under indlæggelse 
og nedsætte risiko for efterfølgende misbrugsrelateret kriminalitet. 
 
Sygeplejen tager udgangspunkt i individuel problemløsning med en 
kognitiv og psykoterapeutisk tilgang, herunder skærmning, miljøtera-
pi, psykoedukation, assessments og relationsbehandling.  
 
Plejen består af tæt observation af patienten, og tilrettelæggelse af 
målrettede og individuelle plejeforløb. De miljøterapeutiske processer 
er med basis i en struktureret og støttende hverdag, hvor der tages 
individuelle hensyn. Der arbejdes ud fra den enkeltes behandlings-
plan, hvor mål for indlæggelsen, plejeplan og aktivitetsskema indgår. 
 
Patienterne udskrives til eget hjem, herunder de forskellige boformer. 
Inden udskrivelsen planlægges den nødvendige opfølgning efter ind-
læggelsen, det kan eksempelvis være opfølgning ved ambulante te-
ams, eller hjemmeplejen. Der afholdes netværksmøder, koordinati-
onsmøder og udskrivelsesmøder i afsnittet. 
 

Om teamet Maiken Slott afsnit ledende sygeplejerske Tel: 97643966. 
Maria Juul Knauer sygeplejerske med souschef funktion. Jan Lund 
Social og sundhedsassistent. Marie Louise Rams sygeplejerske. Asker 
Neve social og sundhedsassistent, Tina kærvang Jensen, 97643966 
tina.kaervang.jensen@rn.dk 
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2. Resume af opnåede resultater 

Vi tilbyder patienterne mere målrettet fysisk aktiviteter som bliver mere struktureret, da det 
indsættes i deres aktivets skema. Bruger i mange tilfælde fysisk aktivitet, inden pn medicin.  
Benytter os mere af alle de tilbud til sindslidende som er i nærområdet. Mere kreativ tænk-
ning både patienter og personale. Mere fællesskab patient og patient, men absolut også pati-
ent og personale. Nedbringelse af bæltefikseringer med 49 % og antallet af fastholdelser med 
28 % (N6 & N5)  
 

3. Afsnittets/teamets mål 

I Region Nordjylland fokuseres der på at arbejdet med fysisk aktivitet og på, hvordan perso-
nale og patienter kan have let adgang til aktiviteter, hvilket bl.a. indbefatter let adgang til 
inspiration og information om anvendelse af motionsredskaber. 
 
Afsnit N5 var ikke en del af projektet da det startede i 2012.  
Det blev vi først i april 2013, hvor vi åbnede en ny afsnit, og det daværende N16 blev delt i 
to. Derfor var der rigtigt mange nye ting som skulle implementeres samtidigt med mindre 
tvang i psykiatrien. 
Vi havde som udgangspunkt ikke en baseline eller et egentligt tal at forbedre.  
Men vi overtog selvfølgelig projektet i den ånd det var søsat.  
 
N5 og teamets mål, var at skabe en afdeling, hvor motion og aktivitet skulle være første prio-
ritet i forhold til at tilbyde og tænke alternativt til nedbringelse af tvang. Derfor blev vores mål 
i afdelingen, at Undervisning til personalet, i motivation og målrettet motion i afsnittet. Lave 
flere aktiviteter ud af huset, som fisketure, byture samt gåture.  
 
Mere opmærksomhed på at motion er på aktivitetsskemaet, så det er en del af dagligdagen. 
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4. Grafer og tabeller over resultater 
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Tal og Grafer for N5 – 2012-2015 : 

Bælter (2012-2013 N16 / 2014 N5)   

 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 

2012 4 5 7 9 9 5 6 12 7 4 4 5 77 
2013 6 4 2 5 9 9 7 4 8 10 5 3 72 
2014 1 1 0 0 1 0 1 7 0 1 0 0 12 
Median  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

Remme (2012-2013 N16/2014 N5) 

 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 
2012 1 4 4 4 3 3 5 8 2 4 4 3 45 
2013 3 3 2 3 7 5 6 3 2 4 1 1 40 
2014 0 0 0 0 1 0 1 10 0 1 0 0 13 
Median 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Fastholdelse (2012-2013 N16/2014 N5) 

 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 
2012 4 3 5 3 1 1 3 7 2 8 3 5 45 
2013 3 4 3 6 7 7 5 3 5 9 8 3 63 
2014 3 3 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 12 
Median 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Beroligende medicin (2012-2013 N16/2014 N5) 

 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 
2012 5 4 4 4 0 7 7 6 5 4 4 2 52 
2013 4 3 4 7 8 8 4 3 5 12 4 4 64 
2014 0 1 0 0 2 0 1 5 0 4 0 0 13 
Median 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Medianvarigheden af bæltefikseringer i timer pr. år. For N16 og N5 og N6 samlet i 2014 

 Timer 

2012 12,9 
2013 12,0 

2014 9,3 
Reduktion  3,6 

 
 
 
 



Afdeling N5’s afsluttende rapport om nedbringelse af 
tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014   
 

5. Afsnittets/teamets resultater 

Da afsnit N5 og N6 ikke har været opgjort hver for sig, før efter 2013, er det derfor svært at 
sige, hvad det konkrete resultat er for afsnit N5 fra april 2013 til jan 2014, de samlede tal 
viser dog tydeligt at tvangen er væsentlig reduceret.  
 
På de nye tal og grafer for N5, kan man se at der er væsentlige ændringer til den positive 
side.  
 
I august måned 2014, stiger tallet for bæltefikseringer og remme markant. Tallet afspejler 
tvangsbehandlingen til to patienters indlæggelse. Behandlingen med bælte og remme, var til 
den ene patient, som var selvskadende og udadreagerende, og det var ikke muligt at indgå 
nogle valide aftaler, derfor måtte patienten fikseres.    
 
I det andet tilfælde af bæltefiksering, var det en patient, der truede med at ville slå et navn-
givent personale og dennes familie ihjel. Ydermere var patienten svært truende i sin adfærd 
og nægtede at samarbejde om nogen ting. De voldsomme trusler og adfærd, gav anledning til 
fiksering, og efterfølgende overflytning til andet afsnit.  
  

6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

1. Morgenmøde. Dagens aktiviteter og afdelingens rytme gennemgås. Det giver forudsi-
gelighed og er en del af relation opbygningen. 

 
2. Ture på cykel og i bil ud af huset om eftermiddagen og i weekenden. Bl.a. til byen, 

standen og andet. For eksempel at plukker jordbær og ærter i sæsonen. Det bidrager 
til samhørighed og ligeværdighed og giver meningsfyldte og gode oplevelser der er go-
de at dele men andre i afsnittet. 

 
3. Fast planlagt personale til at tage patienter med til sport og motion i foreningen for 

sindslidende BIFOS, hver mandag tirsdag og onsdag. Det gør at patienterne føler sig 
mere tryg, og er relations opbyggende. 

 
4. Om sommeren, næsten daglige aktiviteter på Multibanen, hvor der spilles volleyball, 

badminton, basketball og fodbold samt styrketræning i de udendørs maskiner der er. 
Positiv fysisk træthed og afledning. 

 
5. Mulighed for dagligt, at anvende motionsrummet i afsnittet. Dette giver en mulighed 

for at tilbyde motion i stedet for pn. 
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7. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den patientoplevede kvalitet i forhold 
til forebyggelse og anvendelse af tvang 

De daglige tilbud om aktivitet, som er en fast struktur i afsnittet, giver patienterne en forudsi-
gelighed og oplevelse af at blive set og hørt. Det viser sig ved, at de stiller krav til personalet 
om at udfylde og planlægge aktivitetsskemaerne en uge frem, så dagligdagen bliver så me-
ningsfyldt of forudsigelig som mulig. Aktiviteterne er med at styrke relationen mellem patient 
og personale, hvilket fremmer behandlingsarbejdet. 
 
Aktiviteterne gør, at de for brugt noget positiv energi som bidrager til en bedre døgnrytme, 
samt større selvværd og succesoplevelser. Aktiviteterne har også en positiv virkning på stof-
trang, kedsomhed og abstinenser, som kan afværge frustration, og aggressivitet. 
 
Vi laver motionssamtaler med patienterne, på den måde deltager patienterne aktivt, i samtalen. 
 
Der tages udgangs punkt i patienters egen erfaring med motion, samt hvad motionen gør for 
den enkle patient, samt hvor meget støtte patienten har brug for, for at nå målene. 
 
Dette medvirker til, at patienterne kommer selv når aktiviteterne er gennemgået og lagt 
struktureret ind i deres aktivitets skema. Aktiviteterne giver patienterne mening, da de er 
lavet i samarbejde med patienterne. Aktivitetsskemaet er et væsentlig forebyggende element 
i forhold til at reducere tvang, da patienten via meningsfyldt og tilpasset aktivitet får mulighed 
for at være optaget af noget uden for sig selv og dermed vil opleve aktiviteterne som et mid-
lertidigt fristed. Aktiviteterne foregår for det meste med kontaktpersonen eller andet tværfag-
ligt personale afhængig af aktivitetens art og patientens behov.  
 

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

Det har i projektforløbets tid været svært, at skelne mellem hvad projekt har bidraget med, i 
forhold til den faglige kvalitet.  
 
Afdelingen opstarter som helt nyåbnet, med nyt personale samt ny ledelse. 
 
Ledelsen skulle først finde det enkelte personales faglige og personlige kompetencer, som 
kunne bidrage til at højne fagligheden i afdelingen.  
 
De to tiltag i afdelingen, som vi kan se er blevet integreret og opkvalificeret, er herunder. 
 
Man har i afsnittet tiltagende fokus på, at udfylde triggerskema sammen med patienten for at 
tydeliggøre patientens tidligere erfaringer, i forhold til uro vrede og frustrationer, samt hvilke 
tiltag der kan hindre og deeskalere situationen. 
 
Motion kan ikke stå alene i mindre tvang, der skal være flere tiltag tilstede. 
 
Med udgangspunkt i patienternes tidligere erfaringer omkring motion, laves der i samarbejde 
et motionsskema, som tydeliggøre hvilke interesser og motionsformer den enkelte tidligere 
har haft glæde af.  
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Samt hvilke faktorer der skal være til stede for, at målene stemmer overens med patientens 
ressourcer. 
 

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

I det afdelingen N5 har været en ny afdeling og under opbyggelse og ny etablering fra ind-
trædelse i projektet i april 2013.  
 
Føler vi, der har været et stort fokus fra ledelsen, i at støtte afdelingen både med økonomiske 
midler samt udefrakommende tiltage, i form af kurser og undervisning i afsnittet.  
 
Normeringsmæssigt er afsnittet også tilgodeset. Dette bevirker at sikkerheden er høj, og at 
der er hænder nok både i voldsomme tvangssituationer, samt til at fastholde den daglige 
struktur, hvor motionen og aktiviteterne overholdes trods travlhed og dårlige patienter.  
 
To personaler, har fået lavet deres vagtplan om, sådan at de fast deltager i alle de aktiviteter 
der sker i og ude af huset.  
 
Denne kontinuitet, skaber ro og forudsigelighed for patienterne, og personalet føler sig rustet 
erfaringsmæssigt til at løfte opgaven. 
 
Projektet har medført, at man tænker mere løsningsorienteret, og kan se muligheder frem for 
begrænsninger. Der tænkes i høj grad alternativt, hvor man før var mere fastlåst i at gen-
nemtvinge tvangsforanstaltninger i form af medicin og eller fastholdelser. Frem for nu, hvor vi 
overvejer stort set alle andre løsninger inden for rammene, frem for tvang. 
 

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

 At der har været støtte fra ledelsen. 
 

 At der har været mulighed for at købe nye ting til motion som kan gøres i afsnittet, 
samt udenfor. (Altså tæt på) så motion er en mulighed for alle patienter. 
 

 At der er mulighed for at bruge lånebilen, så vi kan køre til motionstilbud. 
 

 Samt personales åbenhed/ interesse i forhold til mindre tvang. 
 

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

 Det har taget tid at få implementeret, da N16 blev delt i 2 (N5 & N6) og der både kom nyt 
personale og afsnit ledelse. 

  
 Personalet skulle både lærer hinanden at kende, samt finde deres rolle i en ny afdeling.  
 
 Et helt nye afsnit hvor der startede mange nye tiltag oveni mindre tvang, det er måske 

ikke altid så let når personalet i forvejen er usikker. 
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 At få ændret hele personalegruppen til at være mere kreativ med, at finde andre løsninger 
end tvang. 

 
 Begrænsninger både i forhold til det økonomiske og sikkerheden. 

 
 At alt personale ikke haft mulighed for at se tvangstallene og at der ikke har været 

tvangstal tilgængelige for kun N5. Vi har derfor ikke kunne se i hvilket retning vi skulle ar-
bejde i, hvad skulle vi gøre mere eller mindre af, hvor skulle vi sætte ekstra ind, eller skul-
le vi helt ændre vores tiltag. 

 

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

Afsnitsledende sygeplejerske har været interviewet i DR/P4 Nordjylland, hvor der var ½ times 
indslag om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Endvidere har en projektleder fra psykiatrien 
Region Midtjylland i efteråret 2014 kontaktet Afsnitsledende sygeplejerske for at høre til de 
erfaringer vi har gjort os i forbindelse med projektet. 
 
Åbning i af multibane, som blev beskrevet i nordjyske Stiftstidende.  
 
Spredning af budskabet til andre afdelinger til blandt andet til Souschefmøder, opringninger til 
andre afdelinger om deltagelse i BIFOS, aktivitet på multibane mm. 
 
På trods af at tallene har været sammenlagt med N5 og N6 har vi haft tvangstallene synlige, 
hvilket har motiveret os til at fortsætte.  
 

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

Vi vil forsætte med de tiltag som er implementeret i afsnittet, men hele tiden justere i forhold 
til patienterne/personales behov og udvikling.  
 
Forsætte med at bruge aktivitetsskemaet til, at strukturere motion for den enkle patient. Bru-
ge triggerskema ved alle patienter. Forsat have fokus på kommunikation, samt psykiatriens 
værdigrundlag. 
 
Vi vil forsat have fokus på deeskalering og debriefing, som er en gennemgang og analyse, at 
hændelsen der forebygger og udvikler viden om hver enkelt tvangssituation.  
 
Dette vil vise om vi kunne havde gjort det anderledes og hvad vi fremadrettet skal sætte fo-
kus på evt. nye tiltage, samt forbedre kvaliteten af det vi gør. 
 
Ligeledes vil vi fortsat havde fokus på eftersamtalerne som en er vigtig faktor for kvaliteten. 
Eftersamtaler er en samtale med patienten, hvor patienten beskriver, hans oplevelse af 
tvangsudførelsen samt om eller hvordan det kunne være hindret. Denne viden kan vi bruge i 
evt. fremtidige situationer til at deeskalerer. 
 
Vi vil bibeholde vores team som har deltaget i mindre tvang i psykiatrien. 
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Rapporten er: 

Udarbejdet af 
Maria Knauer souschef.maknl@re.dk  
Tina kærvang Jensen social og sundhedsassistent 
tina.kaervang.jensen@rn.dk telefon 97643966 

Godkendt af  
Afsnitsledende sygeplejerske Maiken Slott  
mqs@rn.dk 
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1. Afsnittets navn 
 

Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Afsnit n6, Nord, Region 
Nordjylland. 

Om afsnittet  Afsnit N6 er et intensivt afsnit med modtagefunktion hvor patien-
ter(ptt) indlægges akut, på grund af en markant forværring i den 
psykiske sygdom. Afsnittet har modtagefunktion for hele Klinik Nords 
optageområde på ca. 270.000 borgere. Afsnittet har et indtag på ca 
1500 ptt og en gennemsnitlig liggetid på 6,4 dage. 
 
Afsnit N6 blev etableret i april 2013 som et led i at opsplitte det tidli-
gere akutte intensive afsnit N16 med henblik på at skabe mindre og 
mere specialiserede enheder. 
 
4 af afsnittets i alt 16 behandlingspladser er forbeholdt modtagelse 
af patienter. I modtagefunktionen observeres patienten med henblik 
på at vurdere, om denne skal indlægges. Modtagestuerne anvendes 
som udgangspunkt af patienter, som – uanset diagnosen – har brug 
for kort intensiv observation, pleje og behandling. Modtagefunktio-
nens målgruppe er patienter henvist af egen læge, vagtlægen, Psy-
kiatrisk Skadestue eller via et af Psykiatriens ambulatorier eller andre 
sengeafsnit. Patienter der er indlagt i modtagefunktionen bliver en-
ten udskrevet, overflyttet til en anden sengeenhed, eller indlagt på 
N6. Indlæggelsestiden i modtagefunktionen er typisk 2 døgn. 
 
I de resterende 12 enestuer på afsnittet er målgruppen psykisk syge 
patienter, som har et yderlig behov for intensiv observation, pleje og 
behandling i et beskyttet miljø uanset diagnosen. Sengeafsnittet mod-
tager ligeledes ptt som indlægges uden samtykke i henhold til psykia-
triloven, patienter med behandlingsdom, samt surrogatanbragte (psy-
kisk syge varetægtsfængslede). Diagnosemæssigt er der hyppigst tale 
om sygdomme som præsenterer sig med psykotiske tilstande (skizo-
freni-spektrum sindslidelse, bipolar sindslidelse, og periodisk depressi-
on). Disse tilstande er kendetegnet ved øget risiko for suicidal og vol-
delig adfærd, ligesom afsnittets ptt ofte har en misbrugsproblematik 
som comorbiditet. Gennemsnitlig indlæggelsestid er 6,4 dage. 
  
Afsnittes normering er 7 personaler i dag og aftenvagt, og 4 i natte-
vagt, blandet sygeplejersker og SSA. 
 

Om teamet Vibeke Hastrup Afsnitsledende sygeplejerske, vhc@rn.dk 
Lise-Lotte Kold Hansen, konst. Afsnitsledende sygeplejerske, 
l.kold@rn.dk 
Michael Lægsgaard Andersen, Souschef, mla@rn.dk 
Visti Johansen, Social- og sundhedsassistent, vgj@rn.dk 
Mai Bach Larsen, Social- og sundhedsassistent, mabal@rn.dk 
 

2. Resume af opnåede resultater 
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Afsnit N 6 kom først med i projekt Nedbringelse af tvang i psykiatrien i forår/sommer 2013, 
hvilket kan have en betydning ifht de opnåede resultater 
 
Afsnittets resultater er primært opnået på det kvalitative område. Disse er nævnt under punkt 
5. 
 
Det har undervejs vist sig særdeles vanskeligt at få kvantitative data, der er valide. En om-
strukturering april 2013, har datamæssigt ”drillet” da to afsnits data er blevet sammenkørt, 
ligesom manglende support til indsamling, tolkning og anvendelse af data også har indflydelse 
på de præsenterede grafer/data 
 

3. Afsnittets/teamets mål 

I Region Nordjylland er der blevet arbejdet med en overordnet målsætning om at nedbringe 
tvang med 20 %. Der har i forbindelse med projekt Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-
2015 været lagt særligt fokus på områderne bæltefikseringer, remme og varigheden af fikse-
ringerne. Det skal dog pointeres, at udviklingen i brugen af akutberoligende medicin ikke har 
været fraværende, men det har ikke haft det samme fokus som ovenstående.  
    
Delmålene for at nå det overordnede mål er baseret på øget aktivitetstilbud: 

 At fysiske aktiviteter bliver en integreret del i behandlingsforløbet 
 At få etableret multibane med mulighed for at tilbyde daglig aktivitet (afhængigt af 

vejr) 
 At få tilført MTB med mulighed for daglig cykling i terrænet. 
 At der foreligger et tilbud om deltagelse for patienter med udgang til BIFOS hver man-

dag. (Der skal stiles imod at patienter uden udgang forsøgsvis kan deltage i BIFOS) 
 Patienter uden udgang skal dagligt tilbydes afsnittets muligheder for aktivitet – her kan 

nævnes hockey, bordtennis, kort-/brætspil, massagestol osv. 
 Cirkeltræning x 1 ugentlig 
 Daglige gåture på terræn – dag og aften af ½ times varighed. 
 Fredagsaktivitet i festsalen sammen med de øvrige sengeafsnit i Klinik Nord 

 
Succeskriteriet for gennemførelse af aktiviteter er at mindst en patient deltager 

 

4. Grafer og tabeller over resultater 

 
Tal og Grafer for N6  2012 – 2015 : 

Bælter (2012 – 2013 N16 / 2014 N6)   

 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 
2012 4 5 7 9 9 5 6 12 7 4 4 5 77 
2013 6 4 2 5 9 9 7 4 8 10 5 3 72 
2014 2 6 7 3 1 0 5 3 4 6 1 1 39 
Median  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Remme (2012 – 2013 N16 / 2014 N6)   
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 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 
2012 1 4 4 4 3 3 5 8 2 4 4 3 45 
2013 3 3 2 3 7 5 6 3 2 4 1 1 40 
2014 2 3 2 1 1 0 2 2 1 1 1 1 23 
Median 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Fastholdelse (2012 – 2013 N16 / 2014 N6)   

 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 
2012 4 3 5 3 1 1 3 7 2 8 3 5 45 
2013 3 4 3 6 7 7 5 3 5 9 8 3 63 
2014 4 3 5 2 1 1 4 2 7 6 4 2 41 
Median 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Beroligende medicin (2012 – 2013 N16 / 2014 N6)   

 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Ialt 

2012 5 4 4 4 0 7 7 6 5 4 4 2 52 
2013 4 3 4 7 8 8 4 3 5 12 4 4 64 
2014 2 7 4 5 0 0 4 2 3 10 1 1 39 
Median 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Medianvarigheden af bæltefikseringer i timer pr. år. For N16  

 Timer 

2012 12,9 
2013 12,0 
2014 9,3 

Reduktion  3,6 
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Hvordan nedenstående data er registreret og fremkommet fremgår af den samlede rapport for 
Region Nordjylland 

 
 
Det kan være usikkert,  at tolke de præsenterede grafer validt, da data for 2012 og en del af 
2013 er fra et daværende afsnit N 16. afsnittet  blev delt i to afsnit med forskellige målgrupper 
i april 2013. Som tidligere omtalt kom afsnit N 6 først med i Projekt mindre tvang i maj 2013. 
 
Der ses en stigning i tvangsforanstaltninger generelt i april/maj 2013, dette kan være begrun-
det i at afsnit N 6(og dermed også N 5 som indgår i tallene på dette tidspunkt) var i en op-
startsfase(nyetableret) med nye opgaver, flere nyansatte medarbejdere, ligesom det for et par 
”kendte” ptt var særdeles angstfyldt med det nye tiltag.  
 
Efterår 2013, forår 2014 og sensommer 2014 var præget af et meget højt patientflow over 
relativ kort tid, hvilket kan forklare de ”toppe” der optræder her. 
 
For at kunne antyde en tendens skal der ligge over 8 punkter i træk under medianen, hvilket 
der fx ses i tabellen over bæltefikseringer.  Det skal dog pointeres, at den begrænsede data-
mængde har visse begrænsninger i forhold til at kunne konkludere endegyldigt på graferne i 
forhold til procentmæssige udviklingsforhold. Der kan dog anspores udviklingstendenser i for-
hold til en reduktion i antallet af bæltefikseringer, brugen af akut beroligende medicin samt 
brugen af remme i hele projektperioden. I forhold til fastholdelser er tendensen opadgående, 
hvilke kan være en konsekvens af den reduktion, der ses i de foranstående parametre.  
 
Den overordnede konklusion med afsæt i de nedenstående grafer (tvangsdata) viser, at der i 
kurverne ingen markante ’skift’ forefindes, og ændringerne i tallene for tvang kan være tilfæl-
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dig variation, hvilket leder tilbage til problematikken omkring den begrænsede datamængde. 
Der er i analysen ikke justeret for yderligere faktorer, som kan have haft indflydelse på udvik-
lingen af tvang i projektperioden. Fx patientsammensætning, pt flow, personaleressourcer, 
opsplitning af afsnit N16 til N5 og N6 mv. 
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Data for hvilke diagnoser der er involveret i ovenstående tvangsforanstaltninger, kunne være 
interessant i fht at kunne målrette indsatsen for aktiviteter til den enkelte  
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5. Afsnittets/teamets resultater 

De fleste delmål er nået i mere eller mindre konsistent form.  
 
Vi har fået de fysiske aktiviteter ind som en integreret del af behandlingen, Multibanen er 
etableret og benyttes meget. 
 
i fik tildelt 4 MTB sammen med N 5, disse bruges mindst 1x ugentligt. 
 
Ptt uden udgang har fortsat ikke mulighed for at deltage i BIFOS, men der er kommet større 
fokus på at tilbyde dem alternativer inden for vores egne muligheder. 
 
Fredagsaktiviteten sammen med de øvrige afsnit har vist sig svær at fastholde 
 
De daglige tilbud om aktiviteter i og uden for afsnittet, har givet patienterne en oplevelse af, at 
blive set og hørt, samt at det giver et meningsfyldt indhold under indlæggelse. 
 
Aktiviteterne opleves både af ptt og personale at være med til at styrke relationen pati-
ent/personale imellem, hvilket har resulteret i større tilfredshed blandt patienterne og fremmer 
behandlingssamarbejdet og det kommunikative aspekt. 
 
Kommunens tilbud – BIFOS – giver patienterne mulighed for at opleve aktiviteter sammen 
med andre brugere af psykiatrien uden for sygehuset. Dette er med til at give et pusterum fra 
sygehusatmosfæren, og giver en mulighed for at være sammen med andre indlagte ptt. 
Enkelte ptt fortsætter efter udskrivelse i det kommunale tilbud.  
 
Aktiviteterne har gjort at patienterne får brugt noget positiv energi, hvilket har bidraget til en 
bedre døgnrytme, alm. velvære og nedsat stemmehøring, ligesom det dæmper kaos og tanker 
under den fysiske udfoldelse. Det har givet positiv stemning på grund af succesoplevelser for 
patienterne. Ligeledes har det givet nogle andre ting at snakke om end sygdom/symptomer. 
Aktiviteterne har også haft en positiv virkning i forhold til misbrug, da aktiviteterne bliver brugt 
som strategi ved trang/kedsomhed/abstinenstilstande, hvilket har afværget aggressive ud-
brud/frustrationer og situationer er blevet håndteret i opløbet. 
 
Det er lykkedes flere gange at undgå en tvangssituation ved at tilbyde den opkørte patient en 
gåtur, hvor situationen så er blevet vendt, og begge parter har fået en indsigt i hvad der var 
på spil for begge. 
 
En særlig udfordring har vist sig at være ptt med OCD, som kan have ekstremt svært ved at 
håndtere brug af redskaber som andre ptt anvender. 
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6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

Faste aktiviteter som er implementeret: 
 Morgen-/aftenmøde  
 Multibane (dagligt tilbud) 
 MTB 
 Cirkeltræning x 1 ugentlig 
 BIFOS (Forening for sindslidende i Brønderslev Kommune) x 1 ugentlig 
 Fredagsaktivitet i festsal  
 Gåture/løbeture 
 Bordtennis inde og ude 
 Petanque/Kongespil 
 Boksning - boksepude 
 Hockey inde og ude 
 Diverse former for spil og håndarbejde 
 Ball Stick (individuelle tilbud) 
 Tydelig tavle med info til patienter 
 Mapper med visuelt materiale om aktiviteter 
 Cigaretordning m mulighed for at låne 
 Weekendhygge med popcorn og film 

 
Morgenmøde: Fast implementeret – Stor tilslutning hver morgen, morgenmødet har givet for-
udsigelighed, er en del af etablering af relation, patienterne har indflydelse på dagens aktivite-
ter. 
 
Multibane: Fast implementeret tilbud om fysisk aktivitet. Positiv stemning blandt patienter 
samt patient/personale – følelsen af ligeværdighed, etablering/pleje af relationen. Giver en 
sund fysisk træthed – afledning af symptomer. 
 
MBT: Fysisk aktivitet der styrker balance, og giver oplevelser af egen krop i samspil m natu-
ren. En meget populær aktivitet, som også giver en fælles oplevelse patienter imellem, lige-
som patient/ personalerelationen bliver mere ligeværdig ved fælles oplevelser 
 
Cirkeltræning: ugentlig træning af forskellige muskelgrupper i fysioterapiens træningssal 
 
BIFOS: Ugentligt tilbud hver mandag med mulighed for diverse aktiviteter uden for sygehuset. 
Opbygning af relation i form af holdsport, gåture og dans. Miljøet er frit og danner grundlag for 
positiv stemning – følelse af ligeværdighed og et meningsfuldt element i hverdagen. Tilbuddet 
kan også benyttes efter udskrivelsen  
 
Fredagsaktivitet: Samlet tilbud til Klinik Nord i festsalen med mulighed for indendørs hockey, 
fodbold o.a. boldspil 
 
Gåtur: Dagligt tilbud. Pusterum fra de lukkede rammer i sygehusatmosfæren, gåtur giver et 
afslappet forhold patient/personale imellem – relations behandling. 
 
Spil og håndarbejde: Daglige tilbud om kortspil, puslespil og håndarbejde. Virker beroligende, 
relations opbyggende, indbyder til ligeværdighed 
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Ball Stick: Sanseintegrations tilbud  
 
Infotavle: Skematisk oversigt over ugens aktivitetstilbud og deltagende personale, samt en 
opslagstavle med informationer til ptt og pårørende 
 
Visuelt materiale: Mapper med billeder af de aktiviteter der tilbydes, for at det kan blive mere 
konkret hvad afsnittet mener med aktiviteter 
 
Cigaretordning m mulighed for at låne: Afsnittet er placeret langt fra mulighed for at handle, 
manglen på cigaretter kan give opkørte situationer. Ordningen er baseret på at pt låner en 
pakke cigaretter og betaler tilbage med en pakke cigaretter – der underskrives en ”kontrakt” 
 
Weekendhygge: Mulighed for at lave ”biograf”, se fodboldkampe oa andet sammen, for at 
markere weekend  
 
Kommende aktiviteter 
Komfortrum/hvilerum 
Motions/aktivitetssamtaler  
 

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

 Patienter kaldes på og forsøges motiveret mere end før, hvilket pt udtrykker, er godt 
 De tiltag, hvor patienterne udtrykker, at det giver mening, er implementeret i hverda-

gen, og er en succes uanset om få eller flere patienter deltager.  
 Ptt udtrykker at de er mere afslappede  
 Ptt har udtrykt at de mange gåture når de er vrede gøre at vreden ”fordamper”  
 Aktiviteterne fastholdes selvom der kun er få patienter der deltager, da det for dem gi-

ver mening (jvf. vores succeskriterie).  
 Patienterne efterspørger de forskellige aktiviteter, hvis de af en eller anden grund ikke 

er tydeliggjorte, eller gennemføres, derfor prioriteres det højt at fastholde aktiviteterne.  
 Patienterne spørger dagligt personalet om der er træning den pågældende dag, hvilket 

hjælper til at fastholde aktiviteterne (det opleves animerende for personalet når patien-
terne udviser interesse for aktiviteterne.) 

 I forbindelse med BIFOS ses at ”vores” tidligere patienter fortsætter i dette regi 
 

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

Den faglige kvalitet og indsatsen ift. aktivitetstilbuddene er styrket via: 
 Synlig projekttavle på kontoret, med aktuelle tiltag for projektet, ligesom de forskellige 

grafer bliver ophængt (og fornyet), har dannet grundlag for refleksioner omkring årsa-
ger til tallene. Især en oversigt over hvor mange ”bæltefrie” dage der er gået, animerer 
til at fastholde mindre tvang 

 Viden søgning/indhentning af inspiration på www.vis.dk 
 Deltagelse i konferencer, hvor ideer indhentes, deles og afprøves i egne rammer 
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 Fokus på at støtte patienten i forhold til at strukturere hverdagen (aktivitetsskema)og 
indhente viden om hvilke aktiviteterne den enkelte kender eller gerne vil afprøve 

 Fokus på mindstemiddelprincippet/alternative løsninger. Der fokuseres på muligheder 
frem for begrænsninger. 

 Tydelig tavle med info om aktiviteter for patienterne på gangen. 
 Fokus på kommunikation og deeskalering, både gennem de årlige seancer omkring kon-

flikthåndtering og ved at lave ”før og efter refleksion” ved en mulig tvangssituation 
 Information og fokus på projektet (personalemøder og i hverdagen), har gjort at flere 

og flere i personalegruppen tager aktiviteterne til sig og deltager, og igangsætter som 
en selvfølge sammen med de patienter, de er kontaktperson for.  

 Udgangspunkt i personalets personlige præferencer i forhold til hvilke aktiviteter der 
findes mest interessante, har bragt nye ideer i spil  

 Mulighed for oplæring i forskellige aktiviteter, hvis der er usikkerhed i forhold til at del-
tage eller afholde aktiviteten. 

 

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

Projektet har med sit fokus på nedbringelse af tvang, medført et mere løsningsorienteret per-
sonale internt i afsnittet, der lettere kan se muligheder frem for begrænsninger. Projektet har 
ligeledes givet mulighed for alternativ tænkning – herunder kan nævnes at flere situationer, 
som tidligere ville have udløst bæltefiksering, er endt med gåtur på terræn.  
 
Rummelighed og tålmodighed hos personalet har spillet en vigtig rolle, dette er igangsat af 
refleksioner i dagligdagen og ved ”mesterlære” i de konkrete situationer. 
 
Bevidsthed om deeskalerende kommunikation. 
 
Personalet har kunnet se muligheder, selvom en vagthavende læge har ordineret eks bæltefik-
sering. 
 
Når en tvangssituation undgås, drøftes efterfølgende hvorfor situyationen opstod og hvordan 
den blev løst.                                                                                                                        
 

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

Vi har i afsnittet bevidst arbejdet med vores kommunikation i opkørte situationer, hvor patien-
terne har været truende og/eller udad reagerende. Og kan se at det har haft effekt. 
 
Vi har bla. haft fokus på, at være hos patienterne for at løse evt. konflikter inden de optrap-
pes, gennem kommunikation(mentalisering) og ved bla. at tilbyde aktiviteter som gåtur, bold-
spil mv.    
 
Vores morgenmøde, hvor vi ”smalltalker”, fortæller om dagens aktiviteter. Det at alle er sam-
let, giver pt. overblik og struktur over dagen. Personalet får en fornemmelse af hvordan den 
enkelte patient og hele patientgruppen har det. 
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Vores tavle, hvor de faste aktiviteter er beskrevet – denne forudsigelighed har vist sig at være 
vigtig for patienterne. 
 
Vi har haft fokus på at alle kollegaer er orienteret om div. tiltag i forhold til projektet – så dette 
”gennemsyrer” vores arbejde i miljøet. 
 
Der er indkøbt diverse træningsredskaber, der kan bruges i det omfang der er behov. (Der er 
mulighed for at benytte træningsudstyr/redskaber både på multibanen og i afsnittet, hvilket 
gør det nemmere/ mere overskueligt at gennemføre de planlagte aktiviteter). 
 
Der er indkøbt motionstøj til patienter og personale, så det ikke er behovet for træningstøj der 
er en forhindrende faktor. 
 
Lysten til at have et fælles fokus i en travl hverdag. 
 

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

 De fysiske rammer på afsnit N6 sætter visse begrænsninger i forhold til at skabe aktivi-
teter for patienterne. Vores ”uderum” er fint, hvorimod muligheder indendørs er be-
grænset af at vi må inddrage fællesrummet til aktivitet 

 Multibanens placering (uden direkte forbindelse til afsnittet) begrænser de patienter, 
som ikke har udgang, det betyder at den fysiske aktivitet begrænses for denne patient-
gruppe 

 Personaleressourcer generelt har haft indflydelse på afvikling af aktiviteterne 
 Afsnittet er akut modtageafsnit, hvilket betyder at i perioder kan en planlagt aktivitet 

ikke gennemføres, når der er et stort indlæggelses flow. 
 Enkelte vikarer i lægegruppen, uden kendskab til afsnittets tilgang til tvang, har ind-

imellem ført til tvangssituationer  
 

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

 Via www.vis.dk gennem månedsrapporter 
 Fremlæggelse af tiltag på de lokale konferencer  
 Projektleder har spredt ideer afsnit imellem 
 Synliggørelse af grafer og statistikker i personalestue, hvilket har inddraget andet per-

sonale end afsnittets i projekt, resultater og tiltag 
 Poster ved sygeplejesymposium. 
 Vidensdeling i afsnitsledergruppen 
 Fremlæggelse af resultater i ledergruppen  
 Inddraget hele Klinik Nord i fast aktivitet om fredagen 
 Samarbejde med N 5 om aktiviteter ”ud af huset” 
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13. Afsnittets/afdelingens plan for det forsatte arbejde med aktivitetstilbud og fore-
byggelsen af tvang samt fastholdelse af den gode praksis 

 Fortsætte med de tiltag vi allerede har iværksat. Inddrage flere personaler i projekt-
gruppen.  

 Kontinuitet og vedholdenhed i forhold til tiltag/aktiviteter der iværksat. 
 Tage komfortrum/hvilerum i brug 
 Deltagelse i det nationale projekt: ”Projekt bæltefri afdeling”, hvor der vil blive sat 

yderlig fokus  
 Øget tilgængelighed af personale 
 Kommunikation,  
 Deeskalering, 
 Sanseintegration,  
 Psykopatologi (ift. de patientgrupper der ofte udløser en tvangssituation),  
 De første 24 timer af en indlæggelse  
 Motions/aktivitetssamtaler  
 Patientforløb (indførelse af patientens team) i hele regionen 

 

Rapporten er: 

Udarbejdet af: 
Vibeke Hastrup, afsnitsleder vhc@rn.dk  
Michael Lægsgaard Andersen, souschef, mla@rn.dk 
Visti Johansen, Social- og sundhedsassistent, vgj@rn.dk 
Mai Bach Larsen, Social- og sundhedsassistent, mabal@rn.dk 
 
Tlf. nr. 97643873 
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Nedbringelse af tvang i Psykiatrien 2012-2015 

 
Slutrapport 

 
 

S5 Aalborg 
Intensivt afsnit 

Afd. Syd 
 
 

REGION NORDJYLLAND 
 



Intensivt Sengeafsnit, S5’s afsluttende rapport om 
nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014   
 
 

 
 

1

1. Afsnittets navn 
 

Intensivt Sengeafsnit, S5, Aalborg Universitetshospital, 
Region Nordjylland 

Om afsnittet  Intensivt sengeafsnit, normeret til 16 patienter. Modtager pati-
enter med alle psykiatriske diagnoser.  
Personalenormering (hverdag og weekend): dagvagt: 6, aften-
vagt: 6, nattevagt: 4. 
 

Om teamet Heidi Poulsen, spl, heidi.poulsen@rn.dk, tlf.: 97643696 
(tovholder fra 1/1 2015) 
Ann Møller, spl, akkm@rn.dk, (tovholder til og med 31/12 2014) 
Kathrine Bjørn, spl, kakb@rn.dk 
Brian Jensen, ssa, brian.jensen@rn.dk  
Tove Christensen, ssa, tove.christensen@rn.dk  
Lisbeth Høgh, spl, lisbeth.høgh@rn.dk 
Sara Mango, spl, samn@rn.dk  
Lene H. Christensen, læge, lech@rn.dk  
 

2. Resume af opnåede resultater 

Bæltefikseringer er blevet nedbragt med en median på 23,5 fra 2012 til en median på 13,5 i 
2014. 
  
Fikseringer med remme er nedbragt med en median på 8,5 i 2012 til en median på 7 i 2014. 
Akut beroligende er nedbragt med en median på 10 i 2012 til en median på 7,5 i 2014. Fast-
holdelse er nedbragt med en median på 10,5 i 2012 til en median på 9 i 2014.  
 
Varigheden af bæltefikseringer er derimod steget for perioden 2012-2013, men faldende fra år 
2013-2014, i alt er det faldende fra 2012-2014.  
 

3. Afsnittets/teamets mål 

Der er ikke udformet procesmål, der kan vise sammenhængen mellem nedbringelse af tvang 
og fysisk aktivitet.  
 
Ved projektets start 2012 blev projektteamet enig om, at fokusere på nedbringelse af bælte-
fikseringer, varigheden af bæltefikseringer og anvendelsen af remme. Der blev udformet ne-
denstående mål: 

 Nedbringe bæltefikseringer med 50 % 
 Nedbringe varigheden af bæltefikseringer med 50 % 
 Nedsætte antallet af fikseringer med remme med 90 % 
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4. Grafer og tabeller over resultater 

Tal fra 2012 anvendes som baseline.  
 
Data i nedenstående tabeller (1, 2 og 3) er fra databasen Lissy. Lissy er den mest opdaterede 
database i psykiatrien i Region Nordjylland.  Tallene fra Lissy trækkes fra de nyeste tvang-
opdateringer fra SST-databasen.  
 
1) Enkeltepisoder på S5 i 2012 

Måned Beroligende 
medicin 

Bælte Fastholdelse Remme 

Januar 4 6 7 4 

Februar 6 5 10 4 

Marts 10 12 23 7 

April 26 15 12 8 

Maj 10 8 11 7 

Juni 9 8 10 5 

Juli 11 9 5 17 

August 5 23 29 9 

September 27 66 32 26 

Oktober 8 23 10 17 

November 11 21 16 13 

December 10 15 5 10 

I alt 137 211 170 127 

Median 10 23,5 10,5 8,5 

 
 
2) Enkeltepisoder på S5 i 2013 

Måned Beroligende 
medicin 

Bælte Fastholdelse Remme 

Januar 6 15 2 12 

Februar 14 8 3 6 

Marts 11 16 7 10 

April 22 22 4 25 

Maj 10 16 4 14 

Juni 6 11 5 7 

Juli 7 11 7 6 

August 11 23 7 10 

September 10 11 10 4 

Oktober 8 10 7 13 

November 11 15 5 9 

December 5 14 5 10 

I alt 121 172 66 126 

Median 10 14,5 5 10 
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3) Enkeltepisoder på S5 i 2014 

Måned Beroligende me-
dicin 

Bælte Fastholdelse Remme 

Januar 14 18 7 17 

Februar 2 3 0 4 

Marts 13 30 19 22 

April 14 19 14 13 

Maj 6 12 6 3 

Juni 9 17 11 13 

Juli 4 5 5 1 

August 6 12 3 5 

September 10 8 13 3 

Oktober 10 15 21 8 

November 6 25 25 40 

December 0 4 1 6 

I alt  94 168 125 135 

Median 7,5 13,5 9 7 

 
Ovenstående tabeller (1, 2 og 3) viser antal enkelt-episoder ift. bælte, remme, akut beroligen-
de og fastholdelse for de enkelte måneder, det totale antal episoder for hver enkelt tvangsfor-
anstaltning det pågældende år samt medianen.  
 
Dog skal det påpeges at der i november 2014, har været en markant stigning i bælte, remme 
og fastholdelse. Dette er blevet undersøgt nærmere, hvor der er blevet kigget på antal unikke 
cpr-numre. Det viser sig, at det drejer sig om 7 patienter der er blevet udøvet tvang imod op 
til flere gange, men varigheden af tvangen som de har været udsat for, er blevet nedbragt.  
 
Nedenstående tabeller (4, 5, 6 og 7) viser udviklingen for anvendelse af bælte, remme, fast-
holdelse og akut beroligende for årene 2012-2014. Udviklingen fremstilles på baggrund af det 
totale antal enkelt-episoder samt medianen for de enkelte tvangsforanstaltninger. 
 
4) Anvendelse af bælte på S5 (januar 2012–oktober 2014) 
 2012 2013 2014 
Antal episoder total 211 172 168 
Median 23,5 14,5 13,5 

 
Tabel 4 viser, at det totale antal enkeltepisoder af bæltefikseringer er faldet fra år 2012-2013 
samt fra 2013-2014. Der har været 43 færre enkeltepisoder i 2014 sammenlignet med 2012. 
Medianen er ligeledes faldende fra perioden 2012-2014.  
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5) Anvendelse af remme for S5 (januar 2012–oktober 2014) 
 2012 2013 2014 
Antal episoder total  127 126 135 

Median 8,5 10 7 

 
Tabel 5 viser, at det totale antal enkeltepisoder af remme er faldet fra år 2012-2013 men sti-
gende fra år 2013-2014. Medianen er derimod stigende fra 2012-2013 men falder igen fra 
2013-2014. I 2014 er medianen dog lavere end i 2012, trods flere antal episoder total, be-
grundelse herfor er beskrevet over punkt 4. 
 
 
6) Anvendelse af fastholdelse for S5 (januar 2012–oktober 2014)  
 2012 2013 2014 
Antal episoder total 170 66 125 

Median 10,5 5 9 

 
Tabel 6 viser, at det totale antal enkeltepisoder af fastholdelser er faldet fra år 2012-2013 men 
steget fra 2013-2014. Det totale antal enkeltepisoder i 2014 er imidlertid lavere end i 2012. 
Der har været 45 færre enkelt episoder i 2014 sammenlignet med 2012. Medianen er faldende 
fra 2012-2013 men stiger igen fra 2013-2014. Medianen i 2014 er dog lavere end i 2012.  
 
 
7) Anvendelse af beroligende medicin for S5 (januar 2012–oktober 2014) 
 2012 2013 2014 
Antal episoder total 137 121 94 
Median 10 10 7,5 

 
Tabel 7 viser, at det totale antal enkeltepisoder af akut beroligende er faldet fra år 2012-2013 
samt fra 2013-2014. Der har været 43 færre enkeltepisoder i 2014 sammenlignet med 2012. 
Medianen er 10 for både 2012 og 2013 men falder fra 2013-2014.  
 
Nedenstående figurer (8 og 9) fremstiller varigheden af alle bæltefikseringer. Figur 8 viser me-
dianvarigheden af alle bæltefikseringsepisoder for perioden 2012-2014 på afsnit S5.  
Figur 9 viser antal enkeltepisoder samt varigheden for alle bæltefikseringer for perioden 2012-
2014 på afsnit S5. 
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Figur 8 

 

 
 
 
 
Ud fra figur 8 kan det ses, at medianvarigheden er stigende fra år 2012-2013 men faldende fra 
2013-2014. Kurven viser, at der er sket en nedbringelse af varigheden fra 2012-2014.  
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Figur 9 

 

 
Ud fra figur 9 indikerer det, at antallet af bæltefikseringer er faldende fra år 2012-2014 og at 
varigheden er steget fra 2012-2013 men faldende fra 2013-2014.  
 

5. Afsnittets/teamets resultater 

Der henvises til punkt 4, hvor der er kommenteret på tabeller og figurer.  
 
Som det fremgår af punkt 3, satte projektteamet nogle meget ambitiøse mål for afsnit S5 med 
henblik på nedbringelse af tvang. Målene er opført i procent.  
 
Forskningsenheden i Psykiatrien i Region Nordjylland anbefaler, at reduktion for tvang ikke 
regnes i procent. Projektteamet har derfor valgt, at udtale sig om tendenser på baggrund af 
tabellerne under punkt 4.  
 
Målene for afsnit S5: 

 Nedbringe bæltefikseringer med 50 % 
Det anbefales ikke at beregne reduktion for tvang i procent, men på baggrund af tabel 4, 
er det muligt at konkludere, at anvendelsen af bæltefikseringer er faldet fra år 2012-
2014. Der har været 43 færre enkeltepisoder i 2014 sammenlignet med 2012. Se under 
tabel 4. 
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 Nedbringe varigheden af bæltefikseringer med 50 % 
Det anbefales ikke at beregne reduktion for tvang i procent, men på baggrund af tabel 8 
og 9 er det muligt at konkludere, at varigheden af bæltefikseringer er faldet fra år 2012-
2014.  

 Nedsætte antallet af fikseringer med remme med 90 % 
Det anbefales ikke at beregne reduktion for tvang i procent, men på baggrund af tabel 5, 
er det muligt at konkludere, at anvendelsen af remme er stigende fra år 2012-2014. Dog 
er medianen faldende fra år 2012- 2014. Se under tabel 6. 

 
Der er ikke lavet specifikke mål for afsnit S5 med henblik på nedbringelse af akut beroligende 
og fastholdelse. Det skal dog påpeges, at anvendelsen af akut beroligende og fastholdelse har 
været faldende fra år 2012-2014. Der har været 43 færre tilfælde med anvendelse af akut be-
roligende og 45 færre tilfælde af fastholdelser. 
 
Vi mener, at fysisk aktivitet har været med til at aflede patienterne, bidraget med struktur, 
normal døgnrytme men også naturlig træthed, hvilket samlet set har bidraget til vores resulta-
ter. Der kan dog også være andre faktorer, som har spillet ind. Personalet kan eksempelvis 
have fået en større bevidsthed i forhold til at nedbringe anvendelse af tvang. 
 
Både patienter med høj og lav BVC1 tilbydes fysisk aktivitet. Afsnittets personale er i projekt-
forløbet blevet mere opmærksomt på, at tilbyde patienter med en stigende BVC fysisk aktivi-
tet, da vi har erfaret, at fysisk aktivitet kan aflede patienterne og sænke deres BVC. Eksem-
pelvis har vi lige haft en ung kvinde indlagt, som hørte stemmer der opfordrede til selvskade. 
Hver gang vi observerede begyndende symptomer på stemmehøring, blev hun afledt med fy-
sisk aktivitet i form af gåtur eller Wii.  
 

6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

1. Adskillelse af bælte og remme 
2. Faste tider til kondisal (tider hver dag) 
3. Fælles morgenmad hver søndag 
4. Hver anden onsdag, er der fælles aktivitet uden for afsnittet, for de patienter som har 

udgang.  
 
Det er svært at begrunde ovenstående rækkefølge, men adskillelsen af bælte og remme har 
gjort, at personalet skal tænke sig om en ekstra gang i forhold til anlæggelse af remme. Den 
øgede bevidsthed har været medvirkende årsag til, at anvendelsen af remme er faldet i løbet 
af projektperioden. 
  
Faste tider i kondisalen har været med til at øge bevidstheden ift. muligheden for fysisk aktivitet.  
 
Fælles morgenmad er et nyt tiltag, der blev indført i september 2014. Der har været flere posi-
tive tilbagemeldinger fra patienterne. De synes, at det er hyggeligt og det bidrager til socialt 
samvær.  

                                                 
1 Brøset Violence Checklist: er et redskab, der kan anvendes, når man ønsker at vurdere risikoen for vold på kort sigt. 
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Aktivitet uden for afsnittet hver onsdag. Dette for at styrke relationen mellem personale og 
patienter, mulighed for at observere patienternes ageren i samfundet, aflede patienterne ift 
anden uro på afsnittet samt forebygge tvangsforanstaltninger.  
 

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

Plejepersonalet har spurgt patienter og pårørende om hvilke aktiviteter og interesser patienten 
har, når vedkommende ikke er indlagt, for om muligt at fastholde aktiviteterne/interesserne 
under indlæggelse. Plejepersonalet har derved arbejdet med inddragelse af patienter og pårø-
rende gennem dialog.  
 
Patientoplevet kvalitet: Der er ikke dokumenterbare målelige resultater, men det er blevet 
observeret, at patienterne oplever en glæde ved udførelse af lystaktiviteter.  
 
Derudover er der fra sep. 2014, blevet udarbejdet en aktivitetsmappe såkaldt ”logbog”, hvor 
personalet skal dokumentere hvilke aktiviteter der er blevet udført i hver vagt. Formålet er at 
have en skriftlig dokumentation på: 

 Hvilke patienter deltog 
 Hvad fungerede 
 Hvad fungerede ikke 
 Patienternes udtalelser/kommentarer 

 
Dette er med til at evaluere alle aktiviteter samt skabe overblik og indsigt i de aktiviteter der 
bliver udført på afsnittet iht. ændring af aktiviteter ift. nedbringelse af tvang.  
 

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

Projektteamet har haft mulighed for at fordybe sig i arbejdet med nedbringelse af tvang vha. 
fysisk aktivitet. Projektet har dermed bidraget til øget viden omkring forebyggelse af tvang, 
fysisk aktivitet, men også indsigt i implementering af tiltag.   
 
Som følge af deltagelse i projektet har afsnittets personale ligeledes øget deres bevidsthed om, 
at fysisk aktivitet kan være med til at nedsætte anvendelsen af tvang. Deltagelsen i projektet 
har dermed øget personalets viden om forebyggelse af tvang og fysisk aktivitet. Dette har bi-
draget til både at styrke og højne den faglige kvalitet i forhold til at forebygge og anvende 
tvang.  
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9. Vurder, hvordan projektet har bidraget til den organisatoriske kvalitet i forhold til 
forebyggelse og anvendelse af tvang 

I forbindelse med projektet er der ændret i proceduren for overlevering i dagvagten og aften-
vagten: ved begyndelsen af dagvagten og aftenvagten bliver der udpeget et personale, som er 
ansvarlig for at tage patienterne med i kondisalen. Projektet har endvidere bidraget til at bælte 
og remme er adskilt. Dvs. at der ikke ligger et bælte samt hånd- og fodremme klar i samme 
pudebetræk. Det har bevirket at plejepersonalet har tænkt sig om en ekstra gang før anven-
delse af remme ved en eventuel bæltefiksering.  
 
Aktivitetstilbuddene er blevet mere strukturerede.  
 

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

 Erfaringsudveksling med andre afsnit (S6, N5 og N6)  
Erfaringsudvekslingen gav mulighed for at hente inspiration til indførelse af nye tiltag på 
afsnittet.  

 VIS.dk  
VIS.dk er blevet brugt til at finde forskningsartikler med relevans for projektet. Det har 
bidraget med ny viden.  

 Ledelsesmæssig støtte 
Ledelsen har bakket op ift. arrangering af møder i projektteamet og implementering af 
nye tiltag/aktiviteter i afsnittet.  

 Kollegial støtte 
Kollegaer har vist interesse for projektet og støttet op om afprøvning af nye til-
tag/aktiviteter.  

 Tovholder/pilot 
Det har betydning, at der er en tovholder/pilot for projektet på afsnittet. Så der bliver 
afholdt møder i projektteamet, en som har overblik og der er struktur på implemente-
ringen af nye tiltag/aktiviteter. 

 Rådighed over aktivitetskonto  
I projektforløbet har projektteamet haft indflydelse på, hvad pengene fra aktivitetskon-
toen er gået til.  

 Aktivitetsmedarbejder 
For en periode var der ansat en aktivitetsmedarbejder, som kom udefra og lavede for-
skellige aktiviteter med patienterne. Denne funktion stoppede da funktionsmedarbejde-
ren blev ansat i en anden stilling. Aktivitetsmedarbejderen sørgede for at patienterne 
også på travle dage havde mulighed for at deltage i aktiviteter. Derudover havde aktivi-
tetsmedarbejderen flere gode ideer til aktiviteter, men også en stor viden om fysisk ak-
tivitet qua vedkommendes uddannelsesbaggrund.  
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11. Hvilke faktorer har været med til at hæmme jeres projektarbejde? 

 Manglende tid i starten/i perioder 
I starten af projektet samt i perioder af projektforløbet har projektteamet oplevet mang-
lende tid som en barriere. 

 Manglende ledelse 
Projektteamet giver udtryk for, at der har manglet ledelse i de første 2 år af projektet.  

 Stor udskiftning i projektteamet 
Grundet barsel samt andre årsager har der været stor udskiftning i projektteamet samt 
udskiftning af tovholder/pilot af projektet. 

 Aktivitetsmedarbejder er stoppet 
 

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

 Personalemøder  
Personalemøder er blevet brugt til at videreformidle projektteamets mål med projektet 
men også implementering af tiltag.  

 Fælles mails 
Resten af personalegruppen er også blevet informeret om forskellige tiltag over mail.  

 Mund til mund 
Projektteamet har italesat projektet og tiltag i vagter.  

 Erfaringsudveksling 
Under projektforløbet har repræsentanter fra projektteamene på afsnit S5, S6, N5 og N6 
mødtes x-antal gange, hvor der er blevet udvekslet erfaringer. Der er ca. afsat 60 mi-
nutter til hvert møde, hvor repræsentanterne fortæller om de tiltag de arbejder med og 
hvilke udfordringer de oplever.  
 

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

I december 2014 har der været personalemøde. Her har projektteamet fortalt om projektet og 
de resultater vi har opnået indtil nu. 
 
I projektteamet har vi et ønske om, at forsætte arbejdet med at fastholde de aktivitetstilbud 
der tilbydes i afsnittet. Der er pr. 31/12 2014 udpeget ny tovholder i projektet, da den tidligere 
har søgt andre jobmuligheder. Formålet med at udpege en ny tovholder var derfor, at sikre 
fastholdelse af de implementerede tiltag men også at sikre implementering af nye tiltag.  
 
Afdeling N6 i Brønderslev skal deltage i et nyt projekt ”bæltefri afdeling”. Projektteamet på S5 
finder det derfor interessant, at dele erfaringer med N6, da N6 ligesom S5 er et intensivt sen-
geafsnit. Vi mener derfor, at kunne drage nytte af N6’s erfaringer. På sigt kunne det derfor 
også være interessant, at personale fra S5 tager på ”studiebesøg” på N6.  
 
Udover at fastholde aktiviteter, implementere nye aktiviteter, udpege ny tovholder og erfa-
ringsudveksling med N6, finder projektteamet det også relevant at arbejde videre med en 
holdnings/kulturændring i personalegruppen, således at fysisk aktivitet anses som en naturlig 
del af sygeplejen til psykiatriske patienter.  
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Afsnittets personale er klar over, at eftersamtaler, kan bruges ift. at forbygge anvendelse af 
tvang. Personalet er ligeledes klar over, at det er et lovkrav at tilbyde eftersamtaler til patien-
ter, der har været udsat for tvang. Der er imidlertid et forbedringspotentiale ift. at få afholdt 
eftersamtaler. 
 
Fra august 2014 er der blevet ansat en sygeplejerske, der har skrevet bachelorprojekt om ef-
tersamtaler. Hun undersøgte blandt andet om afsnit S5 og S9 i psykiatrien i Region Nordjyl-
land afholdt eftersamtaler. Projektteamet ser derfor et potentiale i at trække på vedkommen-
des viden ift. det videre arbejde med eftersamtaler.  Afsnittets udviklingssygeplejerske er lige-
ledes opmærksom på problemstillingen ift. eftersamtaler. Eftersamtaler er derfor også et emne 
udviklingssygeplejersken arbejder med.  

Rapporten er: 

Udarbejdet af Ann Karenina Kløve Møller, sygeplejerske, 30. oktober 2014, akkm@rn.dk, tlf.: 
97643696.  
samt 
Heidi Graabæk Poulsen, sygeplejerske, 01 januar 2015, heidi.poulsen@rn.dk , tlf.: 97643696. 
 

Godkendt af 
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1. Afsnittets navn 
 

Region Nordjylland, Aalborg Psykiatrisk Sygehus, 
Intensiv afsnit S6 
Mølleparkvej 10 
9000 Aalborg.  

Om afsnittet  Sengeafsnit S6 behandler voksne patienter (fra 18 år) med behov 
for et længerevarende og struktureret behandlingsforløb på et 
intensivt sengeafsnit. Patienterne har forskellige sygdomme og 
problemer - og målet er, at deres tilstand skal blive mere stabil. 
De fleste patienter har en skizofrenidiagnose eller dobbeltdiagno-
se med et misbrug ved siden af deres psykiske lidelse. Afsnittet 
modtager også patienter med dom til psykiatrisk behandling. 
Afsnittet er normeret til 12 patienter. 
 
Der er ansat ca. 38 personaler på afsnittet inklusiv en afsnitsle-
dende sygeplejerske og 1 souschef. 
 
Personalefremmødet er i dagvagt 6 personaler, hvoraf der som 
minimum er 2 sygeplejersker, i aftenvagt er der 6 personaler, 
hvoraf der som minimum er 2 sygeplejersker, i nattevagt er 
fremmødet 3 personaler, 1 sygeplejerske og 2 social- og sund-
hedsassistenter. 
 
Weekendnormeringen er 5 personaler i dagvagt, 5 personaler i 
aftenvagt og 3 personaler i nattevagt. 
 

Om teamet Marianne Bonderup, afsnitsledende sygeplejerske m.bonderup@rn.dk 
Ernst Christiansen, souschef. 
eoc@rn.dk 
Maria Eriksen, sygeplejerske 
Maria.eriksen@rn.dk 
Lene Laursen, Social- og sundhedsassistent 
lmsl@rn.dk 
Tlf. nr. 97643688 
 

2. Resume af opnåede resultater 

Vi har i forbindelse med projektet haft fokus på at tilbyde patienterne fysisk aktivitet ved at 
tilbyde regelmæssige og strukturerede aktiviteter. Vi har tilbudt faste fysiske aktiviteter på og 
udenfor afsnittet samt forsøgt at integrere kommunens tilbud Idræt og Kultur med henblik på 
at patienterne har et tilbud om fysisk aktivitet de kan følge efter udskrivelsen.  
 
Inden opstart af projektet deltog nogle af de indlagte patienter i fokusgruppeinterviews, hvor 
de gav udtryk for at der var for få aktiviteter og at hverdagen derfor blev meget lang og kede-
lig. Hverdagen var indholdsløs og det var en af grundene til, at de blev liggende i sengen det 
meste af formiddagen. 
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Vi har i projektperioden fået indkøbt flere redskaber til afsnittets motionsrum, mountainbikes 
til motion i skoven samt andre redskaber og bolde mv. 
 
Vi er gennem projektet blevet meget mere bevidste om, hvordan vi kan bruge aktiviteterne 
målrettet. De målrettet fysiske aktiviteter bliver også anvendt som middel til konflikthåndte-
ring.  
 
Vi kan umiddelbart ikke konkludere, at vi har opnået de mål vi har sat. Antallet af bæltefikse-
ringer er reduceret, men varigheden af bæltefikseringerne er øget i forhold til 2013, ligeledes 
er antallet af fastholdelser øget i forhold til 2013.  
 
Det vi har opnået med indførelsen af de målrettede fysiske aktiviteter har medvirket til, at vi 
kan tilbyde patienterne en hverdag, hvor der er nogle meningsfulde aktiviteter. Patienterne 
giver også udtryk for, at de er glade for de nye tiltag. 
 
Desuden har de fælles oplevelser personalet og patienterne har i forbindelse med udførelsen 
af de fysiske aktiviteter samme været med til at styrke relationerne. Patienter og personale 
oplever gennem aktiviteter at være sammen på en anden måde. Der er fokus på noget fælles, 
andre kompetencer og erfaringer kommer i spil, og kontakten bliver mere ligeværdig. 
 

3. Afsnittets/teamets mål 

I henhold til Danske Regioner er målsætningen, at brugen af tvang skal reduceres med 20 
%. 
 
Vi ønsker derfor, som minimum, at nedbringe antallet af bæltefikseringer med udgangspunkt 
i vores nuværende baseline på 3,2 at denne nedsættes 20 % = 2,56. 
 
Ligeledes vil vi nedbringe varigheden af bæltefikseringer i antal timer. 
 
Base line 27,7 timer nedbringes til 22,16 timer. 
 
At fysiske aktiviteter bliver en integreret del i behandlingsforløbet. 
 
Med hensyn til udregning af baseline er det et aritmetisk gennemsnit og der er brugt år 2009 
til og med 2010 som baseline for den udvikling der måles på. 
 
For at danne et komparativt grundlag regionerne i mellem er ovenstående besluttet. 
 
Antal bæltefikseringer 
Afsnit S6 Baseline Gennemsnit 

2012 
Gennemsnit 
2013 

Gennemsnit 
2014 

 3,2 9,8 13,4  

Kilde: Opgørelse af Tvang, Monitorering af fikseringer og fastholdelser i Psykiatrien Region  
Nordjylland 2011-2013 (version december 2013). 
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Gennemsnitlig varighed pr. bæltefiksering (timer) 
Afsnit S6 Baseline Gennemsnit 

2012 
Gennemsnit 
2013 

Gennemsnit 
2014 

 27,7 54,0 11,3  

Kilde: Opgørelse af Tvang, Monitorering af fikseringer og fastholdelser i Psykiatrien Region 
Nordjylland 2011-2013 (version december 2013). 
 
Antal fastholdelser 
Afsnit S6 Baseline Gennemsnit 

2012 
Gennemsnit 
2013 

Gennemsnit 
2014 

 1,5 6,0 7,8  

Kilde: Opgørelse af Tvang, Monitorering af fikseringer og fastholdelser i Psykiatrien Region  
Nordjylland 2011-2013 (version december 2013). 

 
For patienter der har udgang, at der er et konkret tilbud for patienterne med mulighed for 
fysisk aktivitet x 2 dagligt (dagvagten og aftenvagten) i hallen eller det omkring liggende 
terræn. 

 
At patienter der ikke har udgang har mulighed for fysisk aktivitet x 2 dagligt (dagvagten og 
aftenvagten) samt komme i motionsrummet på afsnittet eller dyrke anden form for 
sport/fysisk aktivitet i haven. 

 
Patienter der har udgang tilbydes daglig gåtur af min ½ times varighed x 2 (dagvagten og 
aftenvagten) med personalet. 
 
Cirkeltræning x 1 ugentlig for patienter og personale. 
 
Fælles morgenmad x 1 ugentlig for patienter, personale samt tværfaglig samarbejdspartne-
re. 
 
Kommunalt tilbud Idræt og Kultur bliver et integreret del af tilbuddet om fysisk aktivitet til 
patienterne. 
 
Ovenstående aktiviteter bliver afholdt når der er minimum én patient der deltager. 
 
At der afholdes ét pårørendearrangement x 1 om måneden. 
 
Pårørendearrangement bliver afholdt også hvis der ikke er pårørende tilmeldt, men det har vi 
endnu ikke oplevet, tværtimod har der været stor tilslutning til arrangementerne. 
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4. Grafer og tabeller over resultater 
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5. Afsnittets/teamets resultater 

Graferne omkring fiksering og fysisk magtanvendelse på afsnit S6 viser, at der er været en 
reducering i bæltefikseringer samt reducering i anvendelse af remme fra 2013 – 2014. Men 
da vi endnu ikke kender resultaterne/udviklingen for december 2014 kan det selvfølgelig 
være med til at ændre på det samlede resultat. 
 
Fastholdelserne er reduceret lidt fra 2013 – 2014, men ligger stadig meget højere end base-
line. 
 
Resultaterne for bæltefikseringer og fastholdelser er stadig væsentlig højere end baseline. 
 
I forhold til vores mål med at reducere tvangen med 20 %, har vi ikke nået målet. 
 
Det har givet struktur og forudsigelighed for patienterne at vi dagligt har haft et fast pro-
gram for aktiviteter. Det har givet bedre relationer til patienterne, hvilket gør at de føler sig 
hørt og taget alvorligt. Der udarbejdes systematisk selvkontrol og triggerskema i forhold til 
at forebygge tvang når patienternes tilstand af forskellige årsager forværres/ændres. Aktivi-
teterne giver patienterne mulighed for at fylde indlæggelsestiden ud med noget der giver 
mening for den enkelte, indenfor de interesser de måtte have. 
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Kommunens tilbud, Idræt og Kultur har været med til at give nogle bedre udslusningsforløb, 
da det giver patienterne et netværk udenfor afdelingen de kan bruge efter udskrivelse. 
 
Aktiviteterne har gjort at patienterne har fået brugt noget positiv energi, hvilket har bidraget 
til en bedre døgnrytme, velvære og nedsat stemmehøring samt  kaos og tankemylder. Det 
har givet en positiv stemning på grund af succesoplevelser for patienterne. Ligeledes har det 
givet nogle andre ting at snakke om end sygdom, symptomer og behandlingsforløb. Aktivite-
terne har også haft en positiv virkning i forhold til misbrug, da aktiviteterne bliver brugt som 
strategi ved trang, kedsomhed og abstinenstilstande, hvilket har afværget aggressive ud-
brud, frustrationer og situationer er blevet håndteret i opløbet. 
 
I forhold til afsnittets mål har vi ikke opnået de resultater vi gerne ville. Bæltefikseringerne 
er reduceret men varigheden af fikseringerne er øget, hvilket også gør sig gældende for fast-
holdelser. For at opnå målene bør vi arbejde videre med at sikre kvaliteten af indsatsen og 
eventuelt have fokus på andre indsatsområder der kan være med til at reducere tvangen. 
 

6. Oversigt over implementerede tiltag i forbindelse med projektet 

Tiltag der er implementeret i forbindelse med projektet: 
Motionsrum x 2 dagligt  
Hallen x 1-2 dagligt 
Cirkeltræning x 1 ugentlig 
Gåtur x 2 dagligt 
Brunch (fælles) x 1 ugentlig 
Pårørende arrangement x 1 måneden 
 
Faste aktiviteter ved kommunens tilbud for unge med en psykisk lidelse, Idræt og kultur: 

Idræts– og kulturtilbuddet er specielt målrettet til sindslidende, som har lyst til at dyrke 
idræt eller deltage i kulturelle/sociale aktiviteter sammen med ligestillede. Tankerne bag er 
at sikre sindslidende en reel mulighed for at dyrke idræt og deltage i kulturelle aktiviteter på 
linje med andre borgere. Dette opnås ved, at aktiviteterne tilrettelægges således, at de til-
godeser særlige behov som blandt andet tryghed, stabilitet og overskuelige rammer.  

Aktiviteter som afsnittet deltager i udenfor afsnittet: 
Ridning på rideskole 
Fitnesscenter ude i byen  
 
Fælles morgenmad: (Er blevet fast implementeret og finder sted 1 x ugentlig) Der er stor 
tilslutning, da de fleste patienter synes det er hyggeligt og en lidt anderledes morgen, med 
small talk på kryds og tværs mellem patienter og personale.  
 
Pårørendearrangement: (Stor tilslutning og patienterne er glade for at kunne invitere deres 
pårørende ind i afsnittet til hygge og samvær, det prioriteres højt, også fra de pårørende). 
 
Gåtur: (Der er god motivation til at tage med på en gåtur, da der tit er nogle indkøb patien-
terne har brug for, som de har mulighed for at klare i forbindelse med gåturen). 
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Idræt og kultur: (Stor opbakning i perioder, specielt under udslusningsforløb). 
 
Cirkeltræning: (I sommerperioden, hvor cirkeltræning har fundet sted i haven har der været 
god tilslutning både fra patienter og personale, men cirkeltræning i hallen har ikke haft stor 
tilslutning). 
 
Hallen: (I perioder er patienterne meget aktive i forhold til deltagelse i aktiviteterne i hallen). 
Nogle patienter vil gerne styrketræne på maskinerne i motionsrummet, andre vil gerne spille 
badminton, floorball. Afsnittet har mulighed for at der en mere end ét personale der tager 
med i hallen. 
 
Motionsrum i afsnittet: (Bruges jævnligt, mest i aftenvagterne, da det er på det tidspunkt 
patienterne har mest energi/lyst til at bruge det. Motionsrummet er på nuværende tidspunkt 
lukket på grund af ombygning, det åbner igen i det 2015). 
 

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

Patienter kaldes på og forsøges motiveret mere end før, hvilket i nogen grad har haft god 
effekt. De tiltag der er startet op, som giver mening for patienterne er implementeret i hver-
dagen, det er en succes lige meget om der er få eller flere patienter der deltager. Aktivite-
terne fastholdes selvom der kun er få patienter der deltager, da det for dem giver mening. 
Vores succeskriterier er at der som minimum er 1 patient der deltager. 
 
Patienterne efterspørger de forskellige aktiviteter, hvis de af en eller anden grund ikke er 
tydeliggjorte, eller gennemført, derfor prioriteres det højt at fastholde aktiviteterne. Patien-
terne spørger personalet om der er træning den pågældende dag, hvilket hjælper med til at 
fastholde aktiviteterne, hvilket også er positivt når patienterne udvises interesse for aktivite-
terne. 
 
Vi har oplevet, at en fællesmorgenmad blev gennemført, hvor personalet ikke deltog. Det 
klagede patienterne over. Det har betydning for patienterne at personalet deltager. Hele per-
sonalegruppen der er i vagt deltager i fællesmorgenmad og tværfaglige samarbejdspartnere 
deltager når de har mulighed for det. 
 
Der gøres en del ud af at spørge ind til tidligere interesser, også fra pårørende, hvis det er 
muligt. For at imødekomme målrettede strategier der giver mening for patienten eller moti-
verer i forhold til dette. Vi har også pårørende og støttekontaktpersoner/bostøtter fra kom-
munen som inddrages i forhold til patienter der har aktiviteter udenfor afdelingen. Vi har en 
far der kommer og henter sin indlagte søn, og tager ham med til minigolf og bowling + 
hjemmebesøg i weekenderne. Vi har et forældrepar der kommer i afdelingen og tager deres 
datter med ud at gå ture, i zoo og på hjemmebesøg.  
 
Enkelte patienter har ingen erfaringer med sport, der kan det at motivere være en stor ud-
fordring.  
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Der er stor tilslutning til pårørendearrangementer specielt hvis det er med aftensmad. Arran-
gementer afholdes på et tidspunkt, således at det passer med at de pårørende kan komme 
direkte fra arbejdet. Invitationerne bliver adviseret i god tid, og patienterne er hurtige til at 
få snakket med familien og får dem tilmeldt i god tid. Der er ekstra personale på arbejde i de 
timer, hvor arrangementet afholdes for at hjælpe med servering af mad, oprydning og tage 
del i samværet med patienterne og de pårørende. Vi har oplevet at der er en god og positiv 
stemning. Ligeledes observeres patienterne i andre sammenhænge og arrangementet kan 
være en anledning for patienterne til at genoptage kontakten til familien/pårørende. 
 
Afsnittet har ligeledes arbejdet med systematisk at afholde eftersamtaler med patienterne 
efter tvang. Eftersamtalerne giver patienterne mulighed for at sætte ord på tvangshændel-
sen og komme frem med nye oplysninger, reflektere over det der gik forud for hændelsen, 
og det der skete. De erfaringer vi har gjort os er at dele af eftersamtalen i nogen tilfælde kan 
formuleres til et sygeplejeproblem og arbejdes videre med samt at patientens udsagn kan 
anvendes i forhold til senere at forebygge tvang. Der er stadig mulighed for forbedringer på 
området med hensyn til at få udarbejdet sygeplejeproblemer.  
 
Ligeledes er der stadig en del patienter der ikke ønsker at deltage i eftersamtalen, hvilket 
også giver nogle udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten. 
 

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

Der er flere tiltag som spiller en rolle i forhold til nedbringelse af tvang på S6. 
 
Enkelte personaler har fået kompetenceudvikling gennem dobbeltdiagnoseuddannelse og der 
har været afholdt løbende aktivitetskursus for personalet. 
 
Der har været kompetenceudvikling for hele personalegruppen i følgende emner: 

• Tværfaglig indsat når tvang begrænser/beskytter patientens autonomi 
• Personlighedsforstyrrelse 
• Misbrug 
• Selvledelse 

 
Der bliver afholdt kompetenceudvikling i følgende emner i nærmeste fremtid: 

• Sprog og kommunikation 
• Deeskalering, BVC (Brøste Violence Checklist), hvor personalet risikovurderer patien-

terne i forhold til vold og trusler og styrker deres evne til at forudsige og forebygge 
voldelig adfærd hos patienterne og dermed være med til at reducere omfanget af 
magtanvendelser. 

 
Information og fokus på projektet (personalemøder og i hverdagen), har gjort at flere og 
flere i personalegruppen tager aktiviteterne til sig og deltager som en selvfølge med de pati-
enter de er kontaktperson for. Ligeledes tages der udgangspunkt i personalets personlige 
præferencer i forhold hvilke aktiviteter de finder mest interessante. Der er mulighed for op-
læring i forskellige aktiviteter, hvis der er usikkerhed i forhold til at deltage eller afholde ak-
tiviteten. 



S6’s afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien 
i perioden 2013-2014   
 

Fokus på mindstemiddelprincippet/alternative løsninger. Der fokuseres på muligheder frem 
for begrænsninger. 
 
Støtte patienterne i at udarbejde strategier og dokumentere disse (selvkontrolskema/ 
triggerskema), således at informationen er tilgængelig for alle inklusiv patienten. 
Fokus på at støtte patienten i forhold til at strukturere hverdagen (aktivitetsskema). Aktivi-
tetsplanen udarbejdes i samarbejde med patienten for at sikre patienten en struktureret 
hverdag, som er genkendelig og overskuelig og at kvaliteten er i overensstemmelse med 
retningslinjer. 
 
Fagligt forum x 2 ugentlig ved udviklingssygeplejersken. Hvor faglige problemstillin-
ger/udfordringer diskuteres samt udarbejdelse af plejeplaner. 
 
Udarbejdelse af PDSA’er.  
Denne metode anvendes til systematisk, kontinuerlig kvalitetsudvikling der gentages med 
henblik på at teste ideer, lære af resultaterne og arbejde videre hen imod målet på baggrund 
af den nye viden.  
 
Vidensøgning/indhentning af inspiration på www.vis.dk  
 
Deltagelse i konferencer + webinar. 
 
Synlig projekttavle på kontoret, med aktuelle tiltag for projektet 
 
Tydelig tavle med info om aktiviteter for patienterne på gangen. 
 

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

Afsnit S6 har arbejdet med forandringsmetoden, hvor PDSA-cirklen er anvendt, dette for 
systematisk, kontinuerlig at teste ideer, lære af resultaterne og arbejde videre hen imod må-
let på baggrund af den nye viden. Erfaringerne fra hver afprøvning har dannet grundlag for 
mindre justeringer, der igen er afprøvet. Dette er gentaget indtil der er fundet en proces der 
fungerer i daglig klinisk praksis og derefter anvendt i implementeringsprocessen.  

De udarbejdede PDSA’er anvendes i forbindelse med implementeringen. 

Nyansatte introduceres til metoden og får oplæring i anvendelse. 

Arbejdsmiljøgruppen udarbejder systematisk APV’er på de komplekse patienter, hvor der er 
behov for det. Der udarbejdes specifikke og målrettede plejeplaner på patienterne. 
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10. Hvilke faktorer har været med til at fremme jeres projektarbejde? 

Der er afsat timer til tovholder for at kunne tilrettelægge aktiviteterne. 
 
Det er blevet muligt for alle personaler at booke biler, hvilket har gjort processen nemmere. 
 
Der er indkøbt diverse træningsredskaber, der kan bruges i det omfang der er behov for. 
(Der er mulighed for at benytte træningsudstyr/redskaber både i hallen og i afsnittet, hvilket 
gør det nemmere/ mere overskueligt at gennemføre de planlagte aktiviteter). Det er ikke 
nødvendigt at hente redskaber andre steder når aktiviteten bliver afholdt på afsnittet. 
Der er indkøbt motionstøj til patienter og personalet. 
 
Afsnittet har faste tider i hallen. (Det er overskueligt for både patienter og personale at der 
er faste tider i hallen). Der er synliggjorte planer for dette både på patienternes info tavle og 
på personalekontoret. (Aktiviteterne er også skrevet på dagsplanen, så det indgår i dagens 
planlægning).  
 
Interessen fra øvrige kollegaer. (Der bliver budt ind i forhold til aktiviteterne og den enkelte 
melder sig på de specifikke tiltag som den enkelte har interesse for eksempelvis floorball, 
badminton eller opgaver der skal udføres i forbindelse med et pårørendearrangementer ). 
Der er kommet mere opmærksomhed på projektet over tid (Information til personalemøder 
og info tavle på kontoret, hvor der er forventningsafstemt). 
 
Mulighed for tværfagligt arbejde. (Der har indtil for nylig været mulighed for at inddrage er-
goterapeuten i forbindelse med aktiviteterne, hvilket har været positivt. Det har også været 
en del af udredningsforløbet eksempelvis udredning af funktionsniveau/ADL, hvor ergotera-
peuten har kunnet observere patienten under aktiviteter. 
 
 
Personalet har haft mulighed for efter eget ønske at melde sig på de forskellige aktiviteter 
der har interesse for den enkelte. (Det har været rigtig godt, at personalet har kunnet vælge 
til og fra i forhold til interesser). 
 
Aktiviteterne er strukturerede og overskuelige, giver mulighed for alternative/spontane til-
tag. 
 
Opbakning/fokus fra ledelsen. 
 

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

 
1. Det har taget tid at få implementeret og prioriteret de fysiske aktiviteter på grund af 

personalets modstand mod projektet. En del af personalet var ikke interesseret i at ta-
ge del i de fysiske aktiviteter. Implementeringsgruppen har fået afklaret hvilke person-
lige kompetencer og interesser personalet har i forhold til fysiske aktiviteter, således at 
personalets personlige kompetencer prioriteres.  

 
 



S6’s afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien 
i perioden 2013-2014   
 

Dette har medvirket til at langt størstedelen af personalet er blevet positiv stemt og 
deltager aktivt og engageret i de nye tiltag. Personalet gav udtryk for at der ikke var 
tøj til at motionere i og ingen mulighed for at tage bad efter fysisk aktiviteter med pa-
tienterne. Dette er løst ved at afsnittet har indkøbt motionstøj til personalet, tøjet va-
skes på afsnittet og at der er adgang til bad i forbindelse med omklædningsrummene 
ved hallen. 
 

2. Det har været nødvendigt i fællesskab at definere begrebet fysisk aktivitet, da det blev 
forbundet med hård fysisk træning og ikke en gåtur i rolig tempo. 
 

3. I starten af projektet var det et praktisk problem, at det kun var udvalgte personaler 
der havde mulighed for at booke biler. Dette er løst ved at alle personaler har fået it-
adgang til at booke klinikkens biler når der er patienter der skal til aktiviteter udenfor 
afsnittet, hvilket gør processen nemmere og hurtigere. 

 

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

Via www.vis.dk, implementeringsgruppen har holdt oplæg ved konferencer organiseret i for-
hold til projektet for at videregive de erfaringer som personalet har gjort sig i forhold til mål-
rettet at have arbejdet med fysisk aktivitet til patienterne som et middel til konfliktløsning og 
forebyggelse af tvangsfikseringer.  
 
Implementeringsgruppen har løbende holdt møder med de andre implementeringsgrupper i 
Regionen, hvor der været fokus på erfaringsudveksling. Afsnitsledende sygeplejerske har 
holdt oplæg for de andre afsnitsledende sygeplejersker samt klinikledelsen om implemente-
ringsprocessen samt betydningen af ledelsens involvering og engagement i processen. 
 
Med hensyn til vidensdeling med andre afsnit kunne det være et punkt som fokusområde 
fremadrettet, da det er noget vi kan blive meget bedre til. 
 

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

Vi vil fortsætte med de tiltag vi allerede har iværksat. Inddrage flere personaler i implemen-
teringsgruppen.  
 
Kontinuitet og vedholdenhed i forhold til de tiltag/aktiviteter der allerede er iværksat. 
 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Danske Regioner startet projektet 
Sikker Psykiatri, hvor et af indsatsområderne omhandler kvalitetsforbedringer i forhold til 
anvendelse af tvang. Formålet er at reducere anvendelsen af fysisk tvang. I forhold til perso-
nalet er der fokus på viden og kompetencer i forhold til forebyggelse af konflikter og uro 
gennem kommunikation. S6 har planlagt undervisning med udviklingssygeplejersken i for-
hold til kommunikation og sprog for gennem kommunikationen at styrke dialogen med pati-
enten samt systematisk deeskalering af patienten for at styrke personalets evne til at forud-
sige og forebygge voldelig adfærd hos patienterne og reducere antallet af voldelige episoder 
samt mindske omfanget af magtanvendelse i afsnittet. 
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Der vil være fokus på risikovurdering og deeskalering af vold og trusler.  
 
I forhold til patienterne har der været fokus på at ændre de fysiske rammer på afsnittet for 
derigennem at medvirke til reducering i tvangs-foranstaltninger. Der er blandt andet blevet 
lavet badeværelser med bad og toilet på alle patientstuerne. Før var halvdelen af patientstu-
erne uden bad og toilet. I forbindelse med renoveringen er stuerne blevet lydisoleret på 
vægge, og døre. Det skærmede afsnit er i gang med at blive genåbnet med adgang til sepa-
rat have, således at patienter der ikke tåler for mange stimuli har adgang til egen have. 
 
I haven bliver der lavet en multibane til fysiske aktiviteter. 
 
Der vil på halvdelen af stuerne blive installeret musikanlæg, hvor patienterne kan lytte til 
deres egen eller afsnittets musik. 
 
Etablering af et sanserum/snoezel rum der er indrettet med redskaber til at stimulere san-
serne. Redskaberne vil især være anvendelige overfor patienter med udadreagerende adfærd 
og være med til at dæmpe uro. 
 
Indføre dialogmøder/behandlingsmøder med patienter, pårørende og tværfaglige samar-
bejdspartnere i forbindelse med indførelse af patientens team. 
 
Der vil blive iværksat monitorering på interventionerne for at sikre kvaliteten.  
 
De nye tiltag kan være med til at hjælpe afsnittet videre til at nå målet med at reducere 
tvangen med 50 %. 
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