
”Vi er blevet bedre til at være 
sammen med patienterne og bedre til at 

rumme deres aggressioner, når de har det sådan. 
Og personalet har ikke længere berøringsangst for at 

tale med patienterne om, hvordan vi kan forebygge 
tvangen og om, hvordan patienterne oplever den, 

når den alligevel har været nødvendig.”

Implementeringsnetværk
        Forebyggelse og håndtering af tvang i psykiatrien

Mere end hvert 5. afsnit 
har opnået en reduktion 
i anvendelsen af tvang 
på mere end 50 %.

Det nytter…
I Danmark har vi gode erfaringer med at forbedre 
forebyggelse og håndtering af tvang. Deltagere i ”Det 
nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien” har 
vist at man med relativt små midler og konkrete ini-
tiativer kan nedbringe tvangen i afdelingerne mar-
kant. Det viser en økonomisk analyse udarbejdet af 
Regionspsykiatrien Herning (Ugeskrift for Læger 
2007;169(22):2118).

Deltagere i projektet  har opnået mange positive re-
sultater bl.a.
 reduktion i antallet af tvangsepisoder
 større patienttilfredshed
 bedre tværfagligt samarbejde
 øget kompetenceudvikling hos personalet og et 

forbedret læringsmiljø.

Afdelingssygeplejerske Ulla Bak fra psykiatrisk afsnit 
P4 på Svendborg Sygehus fortæller bl.a. at projektet 
har medført en kulturændring i afsnittet.



Har I af og til fornemmelsen af 
 at en tvangsforanstaltning kunne have været undgået eller minimeret? 

at I ikke fik delt jeres tanker om episoden med kolleger?
 at I kunne bruge nye ideer og metoder til at forebygge anvendelsen af 

tvang?

...så er et implementeringsnetværk om forebyggelse og håndtering af tvang 
måske noget for jer.

Tilbud om deltagelse i implementeringsnetværk
Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland udbyder et nationalt imple-
menteringsnetværk. Netværket er initieret og finansieret af Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse og har til hensigt at understøtte psykiatriske afsnit i 
at implementere tiltag, der kan minimere anvendelse af tvang og forbedre kva-
liteten af den tvang, der anvendes. Netværket er en opfølgning på Det natio-
nale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien. 

Som deltagere i netværket opnår I kompetence i at arbejde med en metodisk 
tilgang til implementering og fastholdelse, som I bl.a. kan benytte i forhold til 
implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Netværkssamarbejdet giver 
endvidere mulighed for intensiv sparring og vidensdeling med andre klinikere.

Der er mulighed for at få lokal processtøtte til
 undersøgelse af nuværende praksis og kortlægning af arbejdsprocesser
 gennemførelse af en implementeringsproces 
 dokumentation og måling af processen
 udarbejdelse af handleplan og involvering af personalet med henblik på 

fastholdelse af ny praksis.

Hvad kræver det?
For at deltage i implementeringsnetværket skal I 

have fokus på at kvalitetsudvikle den kliniske praksis i forhold til håndtering 
og forebyggelse af tvangsforanstaltninger
have et engageret personale med et tværfagligt fokus og nedsætte et tvær-
fagligt team på tre klinikere fra samme afsnit
have en ledelse, der støtter indsatsen i ord og handlinger.

Tid og sted
Netværket påbegyndes primo december 2009 med opstartemøder og afsluttes 
i juni 2010. Der afholdes i alt tre heldagsmøder den 7. januar, 16. marts og 24. 
juni 2010.

Møderne afholdes på tre af de deltagende sygehuse.

Pris
Det er gratis at deltage i implementeringsnetværket. 
I afholder selv udgifter til transport i forbindelse med møderne samt frikøb af 
personale.

Yderligere information 
Kontakt venligst Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Chefkonsulent Britta Ravn
Email: Britta.Ravn@stab.rm.dk
Tlf. 8728 4950

Konsulent Lise Arnth
Email: Lise.Arnth@stab.rm.dk
Tlf. 8728 4956

Tilmelding
Tilmeldingen foregår elektronisk på www.rm.dk/via51667.html
Ved tilmelding skal afsnittet præcisere fokusområde og mål med deltagelse.
Der er deadline på tilmelding den 30. november 2009.


