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Kommissorium for følgegruppe vedr. satspuljeprojekt om nedbringelse af 
brugen af tvang i psykiatrien 

 
 
Følgegruppens formål og opgave 
 
Der blev med satspuljeaftalen for 2011-2014 afsat midler til et nyt projekt om nedbringelse af 
anvendelsen af tvang i psykiatrien efter gennembrudsmetoden. Projektet bygger videre på 
erfaringerne fra tidligere gennembrudsprojekter om nedbringelse af tvang. 
 
Følgegruppen skal medvirke til at opfylde projektets formål om at nedbringe omfang og varighed af 
tvangsanvendelsen i psykiatrien mest muligt, herunder at det sikres, at kvaliteten af den tvang, der 
anvendes, er så høj som muligt set fra et organisatorisk, fagligt og patientoplevet perspektiv. Der vil 
være særligt fokus på at anvende aktiviteter som redskaber til nedbringelsen af brug af tvang. Der 
kan fx være tale om undervisningsmæssige tilbud og/eller sociale tilbud for den enkelte eller 
sammen med andre, fx musik, motion, madlavning, dans mv. 
 
Sundhedsstyrelsen forestår, med bistand fra det nationale projektsekretariat, opslag af 
ansøgningspulje, og styrelsen udarbejder indstilling med henblik på ministerens godkendelse 
(Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) i september 2012. 
 
Følgegruppen består af en bred kreds af interessenter på området. Følgegruppen skal understøtte og 
kvalificere projekterne, i samarbejde med det nationale projektsekretariat og Sundhedsstyrelsen. 
 
Følgegruppe skal bl.a. drøfte: 

• Væsentlige tiltag og indsatsområder. 
• Hvorledes projekterne udvikler sig og evt. forslag til korrektioner. 
• Hvordan der sikres engagement og opbakning til projekterne – både blandt 

projektdeltagerne og blandt samarbejdspartnere til projekterne – nationalt, regionalt og 
lokalt.  

• Evt. udarbejdelse af bidrag vedr. særlige situationer eller aktiviteter, med relevans for 
afvikling af projekterne. 

• Medvirke til at sikre evaluering af projekterne. 
• Medvirke til fastholdelse og implementering af de indhentede erfaringer 

 
Følgegruppen skal således bidrage med relevant og opdateret viden om brugen af tvang og 
hvorledes denne kan nedbringes, herunder bidrage vedr. relevante evaluerings- og 
metodeovervejelser, med særligt fokus på gennembrudsmetoden.   
 
Følgegruppens sammensætning 



 
• Landsforeningen Bedre Psykiatri  
• Landsforeningen Sind  
• LAP  
• Dansk Psykiatrisk Selskab  
• Dansk Sygepleje Selskab (psykiatri)  
• FOA 
• Danske Regioner 
• Region Hovedstaden 
• Region Sjælland 
• Region Syddanmark 
• Region Midtjylland 
• Region Nordjylland 
• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
• Statens Seruminstitut 
• Sundhedsstyrelsen  

 
Herudover tænkes følgegruppen udvidet med relevante repræsentanter i forhold til de enkelte 
projektmålgrupper, fx Dansk Selskab for Børne- og ungdomspsykiatri, Gerontopsykiatri, Fysio- 
ergoterapeuter, mv. 
 
Formandskabet for følgegruppen varetages af Sundhedsstyrelsen (Marianne Jespersen).  
 
Der kan nedsættes arbejdsgrupper med konkrete ressourcepersoner til særlige indsatsområder eller 
målgrupper, fx særlige grupper af patienter og pårørende. 
 
Organisering af følgegruppens arbejde 
 
Mødefrekvens 
Der er planlagt to følgegruppemøder årligt. Såfremt der er behov for det, kan følgegruppen ad hoc 
beslutte at afholde flere møder, fx i underarbejdsgrupper.  
 
Mødereferat 
Projektsekretariatet udarbejder korte referater fra følgegruppemøderne.  
 
Tidsplan 
Følgegruppen tænkes at fungere i hele indsats-perioden, dvs frem til 2015.  
 


