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1 Introduktion 
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 psy-

kiatrien. Et særligt fokus i projektet er anvendelse af aktiviteter som et redskab til at fore-

bygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien.  

 

Projektet skal bygge videre på opnåede resultater og erfaringer fra de tidligere nationale 

kvalitetsprojekter om brug af tvang i psykiatrien, der blev gennemført fra 2004-2007 og 

suppleret med implementeringsnetværket i 2010. 

 

Resultaterne fra disse projekter viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant, 

når der sker en fokuseret indsats. Mere end 60 effektive redskaber blev udviklet i projek-

terne både i forhold til forebyggelse af tvangsepisoder og til udvikling af kvaliteten, når 

tvang anvendes. 

 

Med det nye projekt er der stillet krav til et øget regionalt engagement i forhold til imple-

mentering, fastholdelse og spredning af aktiviteterne i projektet med henblik på at styrke 

fortsættelsen af initiativerne efter projektets ophør.  

 

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 orga-

nisatorisk, fagligt og et patientoplevet perspektiv 

 udvikle tilbud om aktiviteter som redskaber til at nedbringe brug af tvang. Aktiviteter 

defineres bredt fx undervisningsmæssige tilbud, sociale tilbud og individuelle tilbud fx 

fysiske aktiviteter, musik, dans, madlavning etc. 

 sikre spredning og fastholdelse af projektets tiltag og resultater til alle relevante afsnit 

 

Regionerne har kunnet ansøge om en fælles pulje på 15 mio. kr.  

 

1.1 Midtvejsevalueringens formål og datakilder 

Formålet med midtvejsevalueringen er at gøre status på gennembrudsprojektets indsats 

og resultater i perioden 2012-13, og dermed danne grundlag for anbefalinger til det forsat-

te projektforløb i 2014-15. Midtvejsevalueringens hovedspørgsmål er: 

 hvordan er 1. del af projektet forløbet set i forhold til planen for 2012-13? 

 hvilke resultater kan identificeres af den foreløbige indsats? 

 hvilke aktiviteter og indsatser er der blevet arbejdet med i regionerne? 

 hvad er erfaringerne med projektarbejdet samlet set? 

 hvad giver midtvejsevalueringen anledning til at fokusere særligt på i 2014-15? 
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Oversigt over datakilder anvendt i midtvejsevalueringen  

Datakilde Data Periode 

Statens Serum Instituts Elektroni-

ske Indberetningssystem (SEI-

Database) 

Tvangstal baseret på deltagende 

afsnits indberettede tvangsproto-

koller 

2013 

 

 

Landsdækkende undersøgelser af 

patient- og pårørendeoplevelser 

(LUP-psykiatri) 2012 og 2013 

Udvalgte spørgsmåls svarfordelin-

ger og kommentarer fra patienter 

baseret på spørgeskemaer udleve-

ret af deltagende afsnits  

3.sept.–28.okt..2012 og 

2.sept.-27.okt..2013 

 

Elektronisk spørgeskemaundersø-

gelse 

Spørgeskemaer udfyldt af de 30 

projektteam på de deltagende af-

snit 

 

December 2013 

VIS.dk Dokumenter, indlæg og nyhedsbre-

ve fra regionerne 

2013 

Telefoninterview Udsagn fra tovholder/projektleder i 

hver af de 5 regionale implemente-

ringsgrupper på baggrund af fælles 

drøftelse i gruppen 

Januar 2014 

Månedsrapporter 

 

Projektteamene har seks gange 

afleveret månedsrapporter, senest i 

januar 2014. Rapporterne indehol-

der dels et skematisk overblik: hvad 

er det sket, dels en række afsnit, der 

uddyber teamets indsats, aktivitets-

tilbud, andre tiltag, resultater, erfa-

ringer og planer. 

2013–Januar 2014 

Andre anvendte dokumenter, tekster og artikler og rapporter er oplistet i bilag 4. 
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2 Projektets organisering, metode og design 
Projektet er jf. Satspuljeopslaget gennemført efter Gennembrudsmetoden, som også har 

været anvendt til de tidligere nationale projekter. Der er imidlertid lavet om på design og 

organisering i dette projekt, for at styrke det regionale ejerskab til projektet og fremme 

regional og lokal implementering og spredning af projektinitiativerne. Kapitlet leder frem 

til evaluering af spørgsmålet om, hvordan 1. del af projektet er forløbet set i forhold til pla-

nen 2012-13. 

 

Projektet er organiseret på tre forskellige organisatoriske niveauer: nationalt, regionalt og 

lokalt, der hver især skal sikre optimalt fokus og fremdrift i projektet. 

 

2.1 National organisering af projektet 

På det nationale plan er der etableret en meget bred samarbejdsflade omkring projektet 

både i forhold til de faglige, interessemæssige og administrative områder. 

 

2.1.1 Projektledelse og følgegruppe i projektet 

Den formelle projektledelse og forvaltning af satspuljen er lokaliseret i Sundhedsstyrelsen. 

I det daglige ledes og drives projektet af et nationalt projektsekretariat, der er placeret i 

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 

 

Projektledelsen støttes af en nedsat national følgegruppe bestående af repræsentanter 

fra nationale brugerorganisationer: LAP, Bedre Psykiatri, SIND, repræsentanter fra de fag-

lige selskaber og organisationer, Danske Regioner, Statens Serum Institut samt Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelse. Sundhedsstyrelsen har formandskabet for følgegruppen. 

Der er i 2012 og 2013 afholdt i alt 2 følgegruppemøder. 

 

Deltagerne i følgegruppen og kommissoriet for følgegruppen kan ses på CFKs hjemmeside 

www.tvangipsykiatrien.cfk.rm.dk. 

 

2.1.2 Faglig referencegruppe  

For at kvalificere det faglige niveau, der arbejdes med i projektet bedst muligt, er der ned-

sat en faglig referencegruppe. Referencegruppen er bredt sammensat af repræsentanter, 

der dels er udpeget af de faglige organisationer, og dels af forskere og praktikere, der har 

beskæftiget sig med tvangsproblematikken samt anvendelse af aktiviteter i psykiatrien (se 

www.tvangipsykiatrien.cfk.rm.dk for liste over deltagere). To af medlemmerne fra referen-

cegruppen, psykolog Tina Wøbbe og forskningssygeplejerske Jesper Bak, har bidraget til 

projektet ved at udarbejde et notat vedr. effekt måling og risikovurderingsredskaber, der 

anvendes i psykiatrien. Jesper Bak, der er ved at skrive en ph.d. afhandling om nedbringelse 

af bæltefikseringer, har stillet sin forskning til rådighed i projektet.   

 

2.1.3 Nationalt brugerpanel 

For at styrke bruger- og pårørendeinddragelse i projektet, tog det nationale sekretariat i 

CFK i maj 2013 initiativ til at samle et nationalt bruger- og pårørendepanel for at styrke 

dette perspektiv i projektet. I brugerpanelet sidder i alt 7-9 personer med bruger- eller på-

rørendebaggrund. De fleste er organiseret i nationale organisationer som LAP, BEDRE 

PSYKIATRI, SIND og LMS. Involvering af brugere og pårørende er et element, der skal prio-

riteres højt i projektet både på det nationale, regionale og lokale niveau. Formålet med 
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brugerpanelet er at medvirke til at give sparring til projektet og medvirke til at kvalificere 

tiltag, der øger inddragelse af brugere og pårørende i behandlingen på de psykiatriske af-

delinger. Flere medlemmer af brugerpanelet har deltaget som oplægsholdere eller obser-

vatører og sparringsparter på de regionale læringsseminarer, der blev afholdt i 2013. Der 

er desuden blevet afholdt to møder i panelet i 2013, hvor panelets budskaber er blevet ind-

samlet og formidlet videre til projektdeltagerne.  

 

2.1.4 National arbejdsgruppe omkring SEI-data 

Et indsatsområde i det nationale projektarbejdet i 2013 har været samarbejdet mellem 

regionerne og Statens Seruminstitut omkring Statens Elektroniske Indberetningssystem 

og den nationale database for tvangsdata, i daglig tale kaldet SEI-databasen. Al tvang i 

Danmark er siden 2005 blevet indberettet elektronisk til SEI, og det har været et krav fra 

projektets side, jf. satspuljeansøgningen, at de deltagende afsnit har indberettet deres 

tvangsepisoder med afsnitskode. Ved at indberette med afsnitskode, kan afsnittet trække 

egne data, for løbende at kunne monitorere på udviklingen i projektet. Det kunne ved pro-

jektstart i 2012 konstateres, at der var forskellige problemstillinger forbundet med dette. 

For at styrke kvaliteten af data og samarbejdet mellem Seruminstituttet og regionerne tog 

det nationale sekretariat initiativ til, sammen med Seruminstituttet, at nedsætte en ar-

bejdsgruppe omkring SEI. Hver region er repræsenteret i arbejdsgruppen, der afholdt det 

første møde i april 2013. Arbejdsgruppen har drøftet forskellige problemstillinger ved brug 

af tvangstal, fx anvendelse og registrering af tvang på somatiske sygehuse på ’dobbeltind-

lagte’ patienter, 10 dagsreglen for indberetning til SEI, dobbeltregistreringer etc. Arbejds-

gruppen mødtes for anden gang i december 2013, hvor datagrundlaget for denne midt-

vejsevaluering og opfølgning på tidligere drøftelser var på dagsordenen. Herudover har 

gruppen kommunikeret via telefon og mails om afsnitskoder, tvangstal, grafer og datakva-

litet. 

 

2.2 Regional organisering af projektet 

Til forskel fra tidligere nationale gennembrudsprojekter er der særligt fokus på projektets 

regionale implementering og spredning via etablering af regionale implementeringsgrup-

per.  

 

2.2.1 Regionale implementeringsgrupper 

På det regionale niveau er der etableret en særlig regional implementeringsgruppe i hver 

region. Denne nye projektorganisering udspringer dels af inspiration fra nyere litteratur 

om implementeringsforskning, men også af erkendelsen af, at implementering og spred-

ning af tidligere projekters initiativer og interventioner, ikke er lykkes i tilfredsstillende 

omfang. Desuden har det nationale sekretariat væsentlig færre midler til at drive sekreta-

riatsfunktionen for, hvorfor der ikke kan tilbydes samme niveau af vejledning i regionerne, 

som i tidligere projekter.  

 

Etableringen af regionale implementeringsgrupper skal hjælpe til at understøtte projek-

tets regionale forankring, så de iværksatte initiativer kan fortsætte efter projektets afslut-

ning.  

 

Implementeringsgruppen har en tværgående funktion i projektet og består primært af 

kvalitetsmedarbejdere, udviklingsmedarbejdere, AC-medarbejdere i de regionale psykiatri-
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administrationer og lokale mellemledere/funktionsledere. Grupperne har forskellig sam-

mensætning i regionerne, hvilket fremgår af de regionale kapitler i rapporten.  

 

Implementeringsgruppernes opgave i projektet er både at vejlede og supervisere de lokale 

projektteam og sikre, at de har fremdrift i projektet.  De skal hjælpe de deltagende projekt-

team med at få adgang til egne tvangsdata og være et koordinerende led i forhold til ledel-

sesniveauerne i regionspsykiatrien. Deres rolle er at sikre lokal og regional forankring af 

aktiviteterne i projektet samt forestå planlægning af spredningsaktiviteter i organisatio-

nen, og fremme den videre udvikling af disse, også efter projektperioden er afsluttet. Det 

er også hensigten, at implementeringsgrupperne skal forsøge at skabe en rød tråd til an-

dre initiativer og projekter, der arbejdes med i regionerne, fx lean, recovery, bruger- og 

pårørendeindsatser, patientsikkerhed etc.  

 

2.2.2 Regional ledelsesfokus på nedbringelse af tvang 

For at styrke den overordnede ledelses engagement og information om projektet, opfor-

dres implementeringsgrupperne til at deltage på ledelsesmøder omkring projektet. I 2013 

har enten projektafsnittene eller de regionale implementeringsgrupper præsenteret den 

øverste ledelse for projektarbejdet. Det har foregået i forskellige fora fx kvalitetsrådsmø-

der eller på møder i afdelingsledelseskredsen eller centerledelseskredsen. I Region Hoved-

staden er der blevet afholdt 2 særskilte møder om projektet for centerledelseskredsen 

med deltagelse af det nationale sekretariat. Desuden har Region Hovedstaden lavet en 

decideret ledelses-”task force” vedrørende nedbringelse af bæltefikseringer i regionen, der 

indgår som en del af regionens virksomhedsplan. 

 

2.2.3 Regionalt fokus på inddragelse af brugere og pårørende 

Flere af implementeringsgrupperne og projektteamene har i løbet af 2013 haft dialog og 

møder med etablerede regionale brugerråd eller kontaktfora, hvor de har præsenteret 

projektet og de aktiviteter, der er blevet arbejdet med. Der er ikke tilbagemeldinger om, at 

brugerrådene har været direkte involveret i projektarbejdet i nogle af regionerne. 

 

2.3 Lokal organisering af projektet 

Hver region har sørget for, at de deltagende afsnit er spredt både på geografi (matrikler/ 

afdelinger/centre) og specialer, med henblik på at lette muligheden for at styrke nedbrin-

gelse af tvang inden for alle områder af behandlingspsykiatriens sengeafsnit og sprede 

gode erfaringer til de øvrige afsnit, afdelinger og centre i psykiatrien. 

 

Geografisk er de deltagende afsnit spredt på 22 forskellige byer/matrikler. De deltagende 

afsnit er specialiseret i ungdomspsykiatri, retspsykiatri, gerontopsykiatri eller en del af 

almen psykiatrien. Der er både afsnit med akut modtagefunktion, skærmede og intensive 

funktioner og afsnit med domsanbragte.  

 

En samlet oversigt over deltagere findes rapportens bilag 1.  

 

2.3.1 Lokal teamorganisering  

På det lokale niveau deltager hver region med 4 -7 projektteam, som er blevet udpeget til 

at deltage i projektet. Projektteamene består af 3-7 personer og er tværfagligt sammensat 

af sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeu-
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ter, pædagoger og/eller læger. Der er dog ikke stor lægedeltagelse i projektet: Region Ho-

vedstaden har lægedeltagelse i næsten hvert team, mens fx Region Syddanmark kun har et 

enkelt team med en læge. I nogle projektteam indgår et medlem af den regionale imple-

menteringsgruppe. Enkelte team består af medarbejdere fra to afsnit. Der deltager i alt 30 

projektteam fordelt på 34 afsnit i hele landet i projektet. 

 

Projektdeltagerne har forpligtet sig til løbende at afholde teammøder, og aflevere korte 

månedlige rapporter til det nationale netværkssamarbejde, hvor de mere konkret beskri-

ver, hvad de har arbejdet med i månedens løb. En stor del af de lokale projektteams opgave 

består i at iværksætte og afprøve nye initiativer og aktiviteter, der kan være med til at fo-

rebygge anvendelsen af tvang, samt at motivere det øvrige personale til at deltage i dette 

arbejde.  

 

Desuden skal alle projektteam deltage i 3 regionale læringsseminarer og 2 nationale konfe-

rencer i løbet af projektperioden.  

 

2.3.2 Lokal inddragelse af brugere og pårørende  

Samarbejdet mellem patienten og personalet er primært foregået i det daglige kliniske 

arbejde. På det gerontopsykiatriske afsnit har det primært været pårørende, der har været 

samarbejdspartnere omkring ældre demente patienter. I ungdomspsykiatrien er der et 

samarbejde med forældre. 

 

Kun meget få projektteam har inviteret patienter og pårørende ind i kvalitetsudviklingsar-

bejdet omkring aktivitetstilbud. Enkelte team har dog brugt tidligere indlagte patienter 

som sparringspartnere til dette. Andre har inddraget medlemmer af lokalafdelinger af de 

landsdækkende bruger- og pårørendeorganisationer eller præsenteret projektet for etab-

lerede lokale dialogfora på hospitalet eller det psykiatriske center, som består af bruger- 

og pårørenderepræsentanter.  
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Figur 2.1 Projektets organisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Videndeling på tværs af projektniveauerne 

Som det fremgår af beskrivelsen af projektets organisering, er der mange aktører involve-

ret. Rundt regnet 250 personer er involveret i projektet i større eller mindre omfang. En 

udfordring er at få viden, erfaringer og resultater formidlet til så stor og forskelligartet en 

målgruppe.  Der anvendes forskellige platforme til at udfylde denne funktion. Dels nyheds-

breve, der udkommer ca. hvert halve år, en elektronisk projektplatform på VIS.dk, webinars 

samt nationale konferencer. Den 1. nationale konference afholdes 6. marts 2014 som mar-

kering af, at projektet er midtvejs.  

 

2.4.1 VIS.dk 

Danske Regioners vidensportal VIS.dk fungerer som en elektronisk netværksplatform i 

projektet, med det formål at understøtte videndeling og spredning af erfaringer og resulta-

ter i projektet. Projektet er oprettet som et lukket netværk, og medlemmerne er godkendt 

af det nationale sekretariat.  

 

På netværkssiden ”Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012 - 15”, kan deltagerne lade sig 

inspirere af hinanden på tværs af afsnit og regioner. I netværket deles relevant litteratur 

og viden om forskellige aktiviteter, tiltag og arrangementer, og hvert team har oploadet 

månedsrapporter til det nationale sekretariat, som har kvitteret med en fælles tilbagemel-

ding på rapporterne. På nær to afsnit, har alle afsnit i projektet mindst en deltager, der er 
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medlem af netværket på vis.dk, som kan holde det resterende personale opdateret. Net-

værket har (primo februar 2014) 115 medlemmer, som har adgang til foreløbigt 300 for-

skellige dokumenter, videnkort og indlæg. Der har været en del kritik af udformningen af 

VIS.dk, hvilket blandt andet handler om den tekniske funktionalitet. Det nationale sekreta-

riat er i dialog med Danske Regioner om dette.  

 

2.4.2 Webinar 

I supplement til læringsseminarerne arrangeres ”webinarer”, som er virtuelle møder base-

ret på internetbaseret kommunikation med anvendelse af videokameraer og skærme, hvor 

deltagere på forskellige matrikler kan lytte til den samme oplægsholder og deltage i en 

dialog om et relevant emne.  Der er en del tekniske udfordringer med kommunikere på 

tværs af regioner og mellem mange matrikler.  

 

Det første webinar blev afholdt i september 2013 med Jesper Bak, fra projektets faglige 

referencegruppe, som oplægsholder. Jesper Bak fremlagde resultaterne fra sin sidste 

forskningsartikel omkring reduktion af bæltefikseringer for deltagerne. Bagefter havde 

deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Efterfølgende er videoopta-

gelsen af foredraget lagt på VIS.dk, hvorfra alle i netværket vil kunne se det. Det betyder 

bl.a. at hele personalegrupper har mulighed for at se og diskutere oplægget.  

 

Der planlægges i 2014 flere webinarer med både danske og udenlandske oplægsholdere. 

 

 

2.5 Projektets metode, design og udvikling i 2012-13 frem til midtvejs-

evalueringen 

Det var et landspolitisk ønske at anvende gennembrudsmetoden til projektet, og at projek-

tet skulle bygge videre på de tidligere nationale gennembrudsprojekters erfaringer. I sats-

puljeteksten fremhæves det, at der fortsat er behov for fokus på nedbringelse af anven-

delse af tvang i psykiatrien og der derfor afsættes midler til:  
… et nyt projekt om brug af tvang i psykiatrien efter gennembrudsmetoden med særligt 
fokus på aktiviteter herunder motion som redskab til nedbringelse af anvendelsen af 
tvang (Satspuljeaftalen 2011-14) 

 

2.5.1 Gennembrudsmetoden 

Gennembrudsmetoden er en velafprøvet kvalitetsudviklingsmetode, der er udviklet i star-

ten af 1990'erne af Institute for Healthcare Improvement i Boston, USA www.ihi.org. Me-

toden har som ambition at skabe markante forbedringer på relativt kort tid, og samtidig at 

fastholde forbedringerne over tid via en god implementeringsproces. Udgangspunktet for 

metoden er, at der er identificeret områder, hvor der er et erkendt forbedringspotentiale 

dvs. en erkendt forskel mellem den aktuelle situation og den situation man ønsker at opnå.   

Samtidig er ambitionen, at de gode erfaringer skal spredes mest muligt, så der kan opnås 

markante forbedringer i større skala. Dette understøttes blandt andet ved, at alle delta-

gerne udgør et fælles læringsnetværk, hvor viden og erfaringer skal deles med andre og 

spredes til andre enheder. 

 

Kernen i metoden er ’Forbedringsmodellen’ (Model for Improvement). Modellen præsente-

rer en systematisk tilgang til udviklingsarbejde ud fra tre hovedspørgsmål: 
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Figur 2.2: Forbedringsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad ønsker vi at opnå? 

Spørgsmålet besvares ved at deltagerne formulerer ambitiøse numeriske mål for, hvad de 

vil forbedre via projektet og hvor meget. 

 

Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 

Spørgsmålet besvares ved hjælp af løbende monitorering, dokumentation og måling af nye 

tiltag og af resultater. 

 

Hvilke tiltag kan iværksættes for at skabe forbedringer? 

Deltagerne præsenteres for et idékatalog, der rummer let anvendelig viden og tiltag, hvor 

der er dokumentation eller evidens for, at de virker.  

I projektet tages der udgangspunkt i Idékataloget fra de tidligere gennembrudsprojekter 

om nedbringelse af tvang i psykiatrien. 

 

Derudover arbejdes der i et gennembrudsprojekt kontinuerligt med afprøvning af foran-

dringstiltag via hurtige små læringscirkler, også kaldet PDSA-cirkler (Plan–Do–Study–Act). 

Hvis vurderingen af en PDSA-cirkel indikerer opnåede kvalitetsforbedringer, udvides af-

prøvningens omfang til at omfatte flere medarbejdere og flere patienter. Formålet er at 

skabe et større vidensgrundlag og lokal tilpasning, før tiltaget implementeres. I Gennem-

brudsmetoden betragtes udvikling og implementering som en integreret proces, hvor der 

dagligt arbejdes kontinuerligt med motivation af patienter, engagement af medarbejdere, 

monitorering af data og dokumentation af nye tiltags effekt i den lokale kontekst samt 

organisatoriske justeringer. 

 

2.5.2 Projektets faser og afholdte aktiviteter i 2012-13 jf. projektplanen 

Gennembrudsprojektet er inddelt i forskellige faser: etableringsfase, forberedelsesfase, 

udviklings- og afprøvningsfase, implementeringsfase og en fastholdelses- og sprednings-

fase. I den første halvdel af projektperioden april 2012 til februar 2014 har projektet været 

omfattet aktiviteter i forbindelse med etablering, forberedelse, udvikling og afprøvning 

samt begyndende implementering. 
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Figur 2.3 Oversigt over projektets fem faser 

 Aktiviteterne i den stiplede linje illustrerer kerneaktiviteter i projektet. 

 

 

1.  Etableringsfasen 

Til forskel fra de tidligere gennembrudsprojekter om nedbringelse af tvang i psykiatrien,  er 

dette projekt annonceret som et satspuljeprojekt, hvor hver region har kunnet ansøge om 

midler i en fælles pulje.  Der har derfor været en forholdsvis lang etableringsfase af projek-

tet, hvor satspuljeopslag og ansøgningsprocedure blev udarbejdet. Den formaliserede an-

søgningsprocedure til satspuljen har betydet, at regionerne har skulle beslutte, hvordan de 

ønskede at anvende midlerne før projektets start. Dette har i nogen grad været en barriere 

i forhold til, at gennembrudsmetoden er udviklingsorienteret, og at det er en del af et gen-

nembrudsprojekt at finde ud af, hvordan midlerne anvendes bedst muligt i forhold til, hvor 

forbedringspotentialet er størst. Dette forhold fordrede, at der var mulighed for en dialog-

baseret ansøgningsproces, for at sikre en vis fleksibilitet i forhold til den regionale og loka-

le projektramme. I november 2012 kunne Sundhedsministeren offentliggøre deltagerne i 

projektet. 

 

April 2012-Marts 2013 April 2013-Marts 2014 April 2014-Marts 2015 
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2. Forberedelsesfasen 

Samtidig med udvælgelse af projektdeltagere blev en faglig referencegruppe udpeget. Den 

faglige referencegruppe har i november 2012 været indkaldt til et opstartsmøde, hvor for-

skellige indsatsområder og forskningsresultater blev drøftet. En af de centrale konklusio-

ner, som referencegruppen kom frem til var, at der ikke umiddelbart i litteraturen forelig-

ger en høj grad af evidens for, at anvendelsen af fysisk aktiviteter direkte kan kobles med 

reduktion af tvang. Der foreslås derfor, at der arbejdes multifaktorielt med mange forskel-

ligartede indsatser både sansestimulerende, fysisk aktivitet, kreative aktiviteter, miljøte-

rapi samt organisatorisk understøttende tiltag på samme tid, hvis der skal opnås en reduk-

tion af tvang. 

 

I perioden november 2012- marts 2013 blev de regionale implementeringsgrupper etable-

ret, og i marts 2013 blev det første af tre kursusmoduler afholdt af det nationale sekretari-

at. Kurset giver en teoretisk indføring i implementeringsfeltet og præsenterer forskellige 

praksisnære implementeringsredskaber, der kan anvendes i projektet. I 2013 er to af de tre 

kursusmoduler blevet afholdt. De regionale implementeringsgrupper har løbende fået 

sparring fra det nationale sekretariat i deres vejledningsarbejde og modtager løbende til-

bagemeldinger på projektteamenes månedsrapporter, som de kan tage afsæt i.   

 

 I perioden november 2012-januar 2013 afholdt det nationale sekretariat opstartsmøder 

med de deltagende afsnit. Her informerede konsulenter fra Det Nationale Sekretariat om 

tilrettelæggelsen af det nationale projekt.  Hvert projektteam blev desuden introduceret 

for en ’Startpakke’, der består af en række øvelser, fx patient- og pårørendeinterview, kol-

legainterview, dialogmøder og etablering af baseline for tvang ud fra tvangsdata fra 2012.  

Disse opgaver skulle gøre deltagerne opmærksomme på, hvor de lokalt, havde størst mu-

lighed for at kunne nedbringe anvendelsen af tvang, og hvilke indsatser de med fordel kun-

ne starte med at fokusere på. Resultaterne af øvelserne blev præsenteret på 1. læringsse-

minar. 

 

3. Udviklings- og afprøvningsfasen 

Selve udviklingsarbejdet i projektet med at iværksætte nye interventioner og initiativer på 

afsnittene begynder ved 1. læringsseminar. Hver region har i april - maj 2013 afholdt deres 

første læringsseminar, hvor alle projektteam fra samme region har dannet et læringsnet-

værk. På seminaret blev deltagerne introduceret for Gennembrudsmetodens arbejdsred-

skaber og fik inspiration til at arbejde med aktiviteter via et idékatalog, der bygger på idéer 

og tiltag fra de tidligere gennembrudsprojekter om nedbringelse af tvang i psykiatrien. De 

regionale implementeringsgrupper tog aktiv del i udviklingen af det regionale seminar ved 

at invitere regionale medarbejdere til at holde faglige oplæg. 

 

Hvert projektteam arbejdede desuden med at opstille lokale mål for, hvad de gerne vil opnå 

med deltagelse i projektet.  Det andet læringsseminar blev afholdt i september og oktober 

2013 og fokuserede primært på erfaringsudveksling samt begyndende implementering af 

tiltag.  

 

Imellem læringsseminarerne afholder de lokale projektteam løbende teammøder, hvor de 

arbejder med PDSA-cirkler og afprøvning af forskellige interventioner sammen med pati-

enterne. De lokale projektteam modtager støtte og sparring fra den regionale implemente-

ringsgruppe og udarbejder løbende afrapportering omkring projektets fremdrift, som sen-
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des til det nationale sekretariat, implementeringsgruppen og den lokale ledelse.  Det natio-

nale sekretariat udarbejder en samlet tilbagemelding på alle projektteamenes månedsrap-

porter for at fremme videndeling mellem regionerne.  

 

2.6 Delkonklusion  

I forhold til projektets organisering, design og plan er der overensstemmelse med, hvor 

projektdeltagerne forventes at være ved midtvejsevalueringen.  

 

Alle nationale, regionale og lokale grupper og team er etableret og har afholdt møder om 

projektet. Samtlige planlagte læringsseminarer og kurser er afviklet efter planen.  

 

Kravet om løbende afrapportering er stort set blevet efterlevet af de lokale projektteam.  

I enkelte måneder har der været visse afvigelser fra enkelte projektteam, men langt de 

fleste team har afleveret de rapporter, de skulle. 

 

De fleste team har også afholdt teammøder på kontinuerlig basis og løbende været i kon-

takt med de regionale implementeringsgrupper. 

 

I alle regioner er projektet blevet fremlagt for centrale ledelsesrepræsentanter. 

 

Der er udover den oprindelige plan for projektets organisering blevet etableret to nye nati-

onale initiativer i form af et nationalt brugerpanel og en national arbejdsgruppe omkring 

SEI-databasen i Seruminstituttet i projektets frem til projektets midtvejsevaluering. Den 

løbende monitoreringsopgave, med hjælp af data fra SEI-databasen, har vist sig langt stør-

re end projektet er berammet til. 
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3 Hvilke resultater har projektet opnået i 2013? 
Et af midtvejsevalueringens spørgsmål er: hvilke resultater kan identificeres af den forelø-

bige indsats? 

 

Det nationale sekretariat har benyttet fire kilder til at analysere og vurdere resultaterne 

midtvejs i projektet: Data fra SEI-databasen, Landsdækkende undersøgelser af patient- og 

pårørendeoplevelser (LUP-psykiatri) 2013, elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 

30 deltagende team i december 2013 og teamenes månedsrapporter.  

 

3.1 Metode og forbehold ved tvangsdata fra SEI-databasen 

I det følgende afsnit præsenteres de metodiske valg, udfordringer og forbehold ved SEI-

data. Der er flere metodiske udfordringer i at følge udviklingen i tvangstallene på baggrund 

af SEI-databasens oplysninger, som beskrives i afsnittet. Data er kvalitetstjekket i samar-

bejde med regionerne. 

 

3.1.1 Valg af analysemetode 

Til at analysere tvangstallene benyttes i denne midtvejsevaluering metoder og redskaber 

fra statistisk proceskontrol (forkortet SPC). Det sker ved at organisere og præsentere data 

grafisk som tidsserier, opdelt på måneder, og studere variation. Som redskab til at vurdere 

om anvendelse af tvang er blevet reduceret i 2013 er valgt en statistisk test tilknyttet se-

riediagrammet. Seriediagrammet er et kurvediagram med en indikatorværdi som y-akse, 

tid (eller rækkefølge) som x-akse og en vandret medianlinje, som deler datapunkterne i to 

halvdele. Der er flere statistiske test knyttet til seriediagrammet. I denne midtvejsevalue-

ring er fokus på om der er sket et ”skift” ved at seks eller flere punkter i træk ligger under 

medianen. Sandsynligheden for at et sådan skift er tilfældig variation er meget lille.  Et 

sådan skift er derfor tegn på, at der med stor statistisk sikkerhed er sket en forbedring 

målt på den valgte kvalitetsindikator.  Den valgte test er således meget enkel og kan nemt 

foretages ved at se om seks måneder i træk (fx juli-december) alle ligger på et lavere ni-

veau end alle de andre måneder (fx januar-juni). I rapporten har vi af overskuelighedshen-

syn kun indsat en medianlinje i en enkelt figur.  Resten beskrives med ord. 

 

Der anvendes to forskellige figurer for at vise anvendelsen af tvang.  En figur viser antallet 

af tvangsepisoder per måned opdelt på de fire mest anvendte tvangstyper; nemlig fasthol-

den, beroligende medicin, bæltefiksering og fiksering med remme.  Tvangsepisoder tæller 

med i den måned, de er påbegyndt. Den anden figur viser anvendelsen af bæltefiksering, 

hvor antallet af bæltefikseringer sammenholdes med antal bæltefikserede patienter og 

bæltefikseringers samlede varighed. Det særlige fokus på bæltefiksering er valgt, fordi 

denne tvangstype har størst fokus i regionernes ansøgning til satspuljeprojektet.  

 

3.1.2 Analyseniveau og analyseenheder 

Den primære interesse i denne fase af projektet er at undersøge, hvordan det er gået med 

tvangen på de deltagende afsnit.   

 

Der er fravalgt at vise grafer på afsnitsniveau i denne rapport. De fleste afsnit har meget 

små tal, når det opgøres månedsopdelt. De små tal gør det svært at vurdere om anvendel-

sen af tvang er reduceret. Ved valget af aggregerede grafer baseret på de deltagende af-
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snit (for Hovedstaden deltagende afdelinger) er tallene så store at det giver mening at 

benytte statistiske analysemetoder. 

 

3.1.3 Databeskrivelse og forbehold 

Undersøgelsen af udviklingen i tvangstallene er baseret på udtræk fra den nationale SEI-

database (kaldet SEI-databasen). Der har fra projektstart været krav om, at denne indbe-

retning skal ske med afsnitskode på de deltagende afsnit. Det har imidlertid vist sig, at nog-

le af de deltagende afsnit ikke har indberettet alle deres tvangsepisoder i SEI-databasen 

med de afsnitskoder, som regionerne har oplyst Statens Seruminstitut og det nationale 

sekretariat. Det har betydet, at det endnu ikke er lykkedes at trække tvangstal for alle del-

tagende afsnit ud af databasen, og at der udelukkende bruges tvangstal fra 2013, selvom 

datasættet indeholder tal fra og med 2010.   

 

SEI-databasen er valgt som datakilde for at have et fælles datasæt, med henblik på ensar-

tede analyser på tværs af regionerne.  Det nationale sekretariat har modtaget datasæt fra 

Statens Seruminstitut, hvor antallet af tvangsepisoder og antallet af patienter berørt af 

tvang er opdelt på tvangstype, måned, år, afsnitskode, afdelingskode og region. Desuden 

indeholder datasættet bæltefikseringers samlede varighed opdelt på måned, afsnitskode 

og afdelingskode.  

 

De tvangstal, som midtvejsevalueringen er baseret på, er kvalitetssikret i et samarbejde 

med medarbejdere i de fem regioner. Der er lavet flere udspecificerede tabeller for hver 

enkelt afsnit for at kunne vurdere om datasættet ser rigtigt ud, og tallene er sammenholdt 

med de tvangstal, afsnittene selv har oplyst i månedsrapporter og/eller på læringssemina-

rer. 

 

På baggrund af denne kvalitetskontrol har det været nødvendigt at lave nogle fravalg og 

tage en række forbehold angående data:  

 

1. Region Hovedstaden har oplyst, at regionen ikke har fuldt implementeret brug af 

afsnitskoderne, hvorfor de tilgængelige data på afsnitsniveau ikke er komplette. I 

samråd med den regionale implementeringsgruppe har det nationale sekretariat 

derfor valgt at anvende tvangstal på afdelingsniveau for Region Hovedstaden i 

denne midtvejsevaluering.  

 

2. Tvangstallene fra de deltagende børne- og ungdomspsykiatriske afsnit er ikke med 

i de valgte grafer. Begrundelsen for dette er, at det ikke er et lovkrav at indberette 

tvang over for børn, hvis forældrene har givet deres samtykke til tvangen. Nogle 

regioner har pålagt deres klinikere at registrere alle tvangsepisoder, men registre-

reringspraksis er  ikke nærmere undersøgt på landsplan.  

 

3. Graferne med tvangstallene i kapitel 3 er derfor alene baseret på 22 voksenpsykia-

triske afsnit fordelt på fire regioner.  

 

4. Et opmærksomhedspunkt ved fortolkning af tvangstallene i Kapitel 4-8 er, at der er 

store forskelle i anvendelsen af tvang på patientniveau. Nogle patienter oplever 

mange tvangsepisoder under en indlæggelse. Det betyder, at antallet af tvangsepi-

soder varierer mere end antallet af patienter berørt af tvang.  Der er tilfælde, hvor 
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få patienter leder til ret højt antal episoder og lang varighed af bæltefikseringer. 

Ved at sammenholde de tre mål for bæltefikseringer er det muligt at se, om få pati-

enter leder til store udsving i udviklingen af bæltefikseringer.  

 

5. For at kunne vise den samlede varighed af bæltefikseringer, antal bæltefikserede 

personer og antal bælteepisoder i en samlet figur, er det valgt at dividere varighe-

den af bæltefikseringer med ti, præsenteret som Bæltefikseringernes varighed i 

timer: 10. 

 

6. I figurerne om bæltefiksering er kun medtaget de bæltefikseringer, hvor der er et 

sluttidspunkt for bæltefikseringen. Det betyder, at bæltefikseringer uden registre-

ret sluttidspunkt i SEI-databasen ikke er med i disse opgørelser. Dette gør, at sær-

ligt tallene for månederne november og december skal læses med det forbehold.  

 

7. En af udfordringerne ved at anvende tvangstal på afsnitsniveau er, at tvangsepiso-

der registreres på det afsnit, tvangen er påbegyndt, uanset om tvangen fortsætter 

på et andet afsnit. Omfanget af overflytninger med uafsluttede tvangsepisoder er 

ikke undersøgt i denne midtvejsevaluering. Dette betyder at afsnit med akutmod-

tagelse kan være noteret for længere varighed af tvangsepisoderne, og at nogle af 

de afsnit som ikke har akutmodtagelse måske har haft flere tvangsepisoder end 

det fremgår af tvangstal udtrukket på afsnitskode.  

 

8. En anden udfordring er de såkaldte dobbeltindlæggelser, hvor der anvendes tvang 

overfor patienter på somatiske sygehusafdelinger. Disse tvangsepisoder indgår i 

den psykiatriske afdelings tvangsstatistik. Det er ikke undersøgt om nogle af disse 

tvangsepisoder indgår i de deltagende afsnits tvangstal. 

 

3.2 Hvordan er det gået med anvendelse af tvang? 

I det følgende vises en opgørelse af de fire mest anvendte tvangstyper og en mere dybde-

gående opgørelse af udviklingen i anvendelse af bæltefiksering.  

 

Resultaterne bør læses med de forbehold og udfordringer in mente, der er nævnt i afsnit 

3.1. Vigtigst er det at minde om, at data fra Region Hovedstaden og de deltagende børne- 

og ungdomspsykiatriske afsnit udeladt. I figur 3.1 og 3.2 refererer udviklingen på landsplan 

derfor alene til 22 af de deltagende voksenpsykiatriske afsnit i gennembrudsprojektet.  

 

Figur 3.1 viser udviklingen på landsplan i antal tvangsepisoder 2013 for tvangstyperne 

fastholden, beroligende medicin, bæltefiksering og fiksering med remme. Figuren viser 

variationen henover året på de fire tvangstyper. Antallet af episoder med beroligende me-

dicin ligger slut 2013 en anelse højere end i januar. Samtidig ligger antallet af episoder med 

bælte og remme lavere i slutningen af 2013 end i starten af året. I efteråret er der en stig-

ning i antallet af fastholdelser. Men ingen af graferne viser et skift som beskrevet i afsnit 

3.1. Der er således ikke grundlag for at hævde at udsvingene i løbet af året er andet end 

tilfældig variation. 

 



Side 16 

Figur 3.1.  Udvikling i antal tvangsepisoder på deltagende afsnit 2013 

Landsplan uden Region Hovedstaden
22 voksenpsykiatriske afsnit 2013
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De fire tvangstyper er alle i kategorien fysisk magtanvendelse og er i nogen grad overlap-

pende. Eksempelvis anvendes remme kun som en yderligere fiksering af bæltefikserede 

patienter. Hvis fastholden sker som optakt til at give tvungen beroligende medicin eller 

bæltefiksering, skal fastholden ikke indberettes som særskilt tvangsepisode. Fastholden 

kan i den situation være en måde at udøve mindste-middel-princippet. Hvis anvendelse af 

bælte og beroligende medicin nedbringes kan det derfor indebære flere fastholdelser. Fi-

guren giver dog ikke grundlag for at sige, at fastholdelser har substitueret andre tvangs-

episoder.  

 

Figur 3.2 nedenfor viser udviklingen i antal bæltefikserede patienter sammenholdt med 

antal påbegyndte bæltefikseringer og varigheden heraf i 2013. Antal bæltefikserede pati-

enter og antal påbegyndte bæltefikseringer varierer hen over året. Kurven for den samlede 

varighed af bæltefikseringer ligger under medianen de sidste fem måneder af året, men 

der er ikke tale om et skift, som defineret i afsnit 3.1. 
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Figur 3.2.  Udvikling i antal bæltefikseringer på deltagende afsnit 2013 

Landsplan uden Region Hovedstaden
22 voksenpsykiatriske afsnit 2013
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Der er derfor ikke belæg for at sige, at de 22 voksenpsykiatriske afsnit set under et har ned-

bragt anvendelsen af tvang, idet det ikke kan udelukkes, at de ændringer der ses på varig-

hedskurven blot er tilfældig variation.   

  

Der mangler fortsat et tilstrækkeligt datagrundlag for at kunne sige noget om samtlige 34 

deltagende afsnit. Det forventes, at der bliver mulighed for at dokumentere en eventuel 

nedbringelse i anvendelse af tvang via SEI-databasen ved slutevalueringen 

 

3.3 Udviklingen i den patientoplevede kvalitet på de deltagende afsnit 

Midtvejsevalueringens vurdering af den patientoplevede kvalitet er baseret på LUP-

psykitatri-tal fra 2013 og 2012.  Datasættet, som er anvendt i midtvejsevalueringen inde-

holder ikke svar fra alle de deltagende afsnit. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har 

lavet et specialudtræk af svarene fra indlagte patienter på de almen voksenpsykiatriske 

afsnit, som er med i gennembrudprojektet.   

 

Nogle af de 27 almene voksenpsykiatriske afsnit havde kun meget få svar og er derfor ikke 

medtaget jf. tabel 3.1. Der indgår for 2013 kun svar fra patienter, der været indlagt på 19 af 

afsnittene, mens der fremgår data fra 21 afsnit i 2012 jf. tabel. 3.1. 
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Tabel 3.1. Datagrundlag for LUP Psykiatri 2012 og 2013 

 

Deltagende afsnit landsplan 
 

2012 
2013 

Augustenborg, 41 - 13 

Bispebjerg - Akut afsnit 52.01 16 - 

Brønderslev, N6 - 29 

Brønderslev N15 og N16 32 - 

Esbjerg E3 22 10 

Hillerød, 2121 19 17 

Holstebro, P1, 7. og 9. etage 34 28 

Hvidovre, 809 og 811 21 21 

Kolding H4 10 - 

Randers, E2 22 25 

Risskov, M3 8 9 

Risskov, P1 15 19 

Risskov, P4 5 10 

Roskilde, Ø1 22 19 

Slagelse, V1 5 9 

Svendborg, P2 13 14 

Vejle E31 og E32 30 37 

Viborg, 1. etage 28 29 

Vordingborg, G2 12 8 

Aalborg S6 5 - 

Aalborg S8/S5 19 14 

Total 338 311 

 

De seks børne- og ungdomspsykiatriske afsnit og de to retspsykiatriske afsnit indgår ikke 

datasættet. 

 

For 2012 er drejer det sig om svar fra 338 indlagte patienter og for 2013 drejer det sig om 

311 patienter. Svarprocenten for indlagte patienter i LUP Psykiatri var 66 % i 2012 og 65 % 

i 2013.   

 

Patienternes spørgeskemaer er udleveret, udfyldt og indsendt i perioden september til 

oktober i henholdsvis 2012 og 2013. På tidspunktet september – oktober 2012 var de del-

tagende afsnit endnu ikke udpeget som deltagere i projektet. I efteråret 2013 har de pati-

enter, som har udfyldt spørgeskemaerne oplevet afsnittene på et forholdsvis tidligt tids-

punkt i projektperioden, hvor projektteamenes forbedringstiltag og interventioner kun har 

været i gang i cirka 4 måneder, hvilket er relativt kort tid.  
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Der kan være store forskelle på den patientoplevede kvalitet på de deltagende afsnit. De 

forskelle er ikke undersøgt i denne midtvejsevaluering. 

 

På den baggrund skal LUP-psykiatri-undersøgelserne bruges med varsomhed som kilde til 

at vurdere effekten af indsatsen i gennembrudsprojektet. 

 

Der er sat fokus på 9 udvalgte spørgsmål, som er skønnet centrale for vurderingen af ef-

fekter af tvangsprojektet: 

1. Skabte personalet en situation, hvor du åbent kunne fortælle dem om dine vanske-

ligheder og problemer? 

2. Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på dig, da 

du blev indlagt? 

3. I hvilket omfang havde du indflydelse på din behandling? 

4. Er du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen? 

5. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i din behandling? 

6. Har personalet anvendt tvang i forbindelse med din indlæggelse på dette sengeaf-

snit? 

7. Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? 

8. Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var op-

hørt? 

9. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse? 

 

Spørgsmål 6 bruges i midtvejsevalueringen som baggrundsvariabel. De fleste figurer er 

således krydstabuleringer, hvor svarene fra 2012 og 2013 opdeles i to grupper: de patien-

ter, som oplyser, at de har oplevet tvang, og de patienter, som svarer nej til spørgsmål 6.  
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Figur 3.1: Skabte personalet en situation, hvor du åbent kunne fortælle dem om dine 

vanskeligheder og problemer? 

Figur 3.1. viser, at patienter der har oplevet tvang, i mindre grad oplever at kunne fortælle 

åbent om deres vanskeligheder og problemer. 

 

Kommunikationen med patienten begynder så vidt muligt med en indlæggelsessamtale, 

hvor en medarbejder bl.a. inddrager patienten egne erfaringer.  

 

Figur 3.2 viser, at næsten halvdelen af de patienter, som har oplevet tvang, svarer at de 

ikke deltog i en sådan samtale. Andelen de patienter, der svarer at de ville ønske de havde 

haft en sådan samtale, var større i 2013 end i 2012. 

 

Figur 3.2: Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på 

dig, da du blev indlagt? 

 

Figur 3.2 viser også, at en større andel af de patienter, som ikke har oplevet tvang, har haft 

en sådan samtale.  

 

Tvang defineres som noget patienten ikke har givet informeret samtykke til. Derfor er 

spørgsmålet om patienter oplevede, at de havde indflydelse på deres behandling meget 

relevant som en kvalitetsindikator for en indsats, der sigter mod at reducere tvang. Ikke 

overraskende viser figur 3.3 at de patienter, som har oplevet tvang, i højere grad oplever at 
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de havde for lidt indflydelse på egen behandling. Der kan ikke påvises en klar forbedring fra 

2012-2013 på den dimension i den patientoplevede kvalitet. 

  

Figur 3.3: I hvilket omfang havde du indflydelse på din behandling? 

 

 

Gennembrudsprojektet har især fokus på at tilbyde patienter aktiviteter under indlæggelse 

med henblik på at forebygge tvang. Figur 3.4 viser at svarfordelingen på spørgsmålet om 

tilfredshed med aktiviteter ikke har ændret sig meget fra 2012 til 2013. Den gruppe patien-

ter, som har oplevet tvang er dog lidt mere tilfredse i 2013.  De mange aktivitetstilbud, som 

afsnittene har afprøvet i 2013, ses altså ikke afspejlet i denne figur, da der stadig er over 30 

% af patienterne, som benytter de to mest negative svarkategorier.  

 

Figur 3.4: Er du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen? 

 

Inddragelse af pårørende i psykiatrien er et højt prioriteret mål af flere grunde, og inddra-

gelsen kan også tilskrives en mulig rolle i forbindelse med et ønske om at begrænse tvan-

gen. Figur 3.5 viser at de fleste patienter oplever, at pårørende inddrages i et passende 

omfang. Men hver fjerde patient, der har oplevet tvang, oplever at pårørende inddrages for 

lidt og cirka hver 10. oplever at pårørende inddrages for meget.  Det har ikke ændret sig fra 

2012 til 2013. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oplevet tvang (N =
62)

Ikke-oplevet tvang
(N = 214)

Oplevet tvang (N =
55)

Ikke-oplevet tvang
(N = 182)

2
0
1
2

2
0
1
3

For meget

Passende

For lidt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oplevet tvang (N =
57)

Ikke-oplevet tvang
(N = 183)

Oplevet tvang (N =
52)

Ikke-oplevet tvang
(N = 153)

2
0
1
2

2
0
1
3

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke



Side 22 

Figur 3.5: I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i din behandling? 

 

De fem første figurer i dette afsnit skelner mellem om patienterne har oplevet tvang under 

indlæggelse eller ej, Alle patienter i LUP Psykiatri stilles spørgsmålet om de har oplevet 

tvang under indlæggelsen. Figur 3.6 viser, at knap hver fjerde patient svarer at de har ople-

vet tvang under indlæggelse, og at denne andel er uforandret fra 2012 til 2013.  

 

Figur 3.6: Har personalet anvendt tvang i forbindelse med din indlæggelse på dette sen-

geafsnit? 

 

Det har ikke været en del af midtvejsevalueringen at undersøge om antallet af patienter 

berørt af tvang i SEI-databasen også udgør den samme andel af samtlige indlagte patien-

ter på de deltagende psykiatriske afsnit.   

 

Et af formålene med gennembrudsprojektet er at forbedre den patientoplevede kvalitet af 

den anvendte tvang. I figur 3.7 sammenlignes svarfordelingen fra 2012 og 2013, og den 

giver ikke belæg for at sige at dette er sket. Det er fortsat omkring 40 % af de patienter, 

som har oplevet tvang, som svarer ”i mindre grad” eller ”slet ikke”. Og der er ikke blevet 

flere patienter, der svarer ”i høj grad”.  
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Figur 3.7: Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? 

 

Også patienternes oplevelse af den lovpligtige eftersamtale er blevet belyst i LUP-

psykiatri-undersøgelsen. Igen er konklusionen, at der ikke er opnået dokumenterede for-

bedringer, når kriteriet er, at flest mulige patienter skal opleve at få et udbytte af samtalen.  

Godt halvdelen af patienterne svarer, at de har udbytte af samtalen ”i nogen grad” eller 

mere. Af de cirka 57 patienter, som har oplevet tvang i efteråret 2013, er der således kun 10 

personer (19 % af de 52), som svarer, at de ”i høj grad” har haft udbytte af deres eftersam-

tale. Omvendt er andelen, der svarer ”Slet ikke” øget jf. figur 3.8.  

 

Svarfordelingen indikerer at der fortsat er et forbedringspotentiale omkring eftersamtaler 

– set fra et patientperspektiv. 

 

Figur 3.8: Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var 

ophørt? 

 

Patienterne blev i LUP-undersøgelsen spurgt om deres samlede indtryk af indlæggelsen. 

Figur 3.9 viser, at de patienter, der har været indlagt i 2013 og ikke har oplevet tvang, har 

været mere tilfredse med indlæggelsen end de patienter, som har været indlagt i 2012. Der 

er til gengæld sket et tydeligt fald i tilfredsheden blandt de patienter, som har oplevet 

tvang under indlæggelsen. 
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Figur 3.9: Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse? 

 

 

Patienternes kommentarer i LUP-psykiatri-undersøgelsen for 2013 peger på konkrete for-

bedringsmuligheder på de deltagende afsnit – set fra patienternes perspektiv. Et udvalg af 

kommentarer med relevans for tvangsforanstaltninger fremgår af boksen. 

 

Udvalgte patientkommentarer 
 

Håndtering af uro / deeskalering 

 Der bliver skabt unødig dramatik ved uro. Uro skaber kaos. 

 Når der er uro på afdelingen, skulle I sørge for ikke at råbe ud over hele afdelingen om 

medicin. Vi patienter bliver tit skræmte og løber nærmest væk. 

 

Oplevelse af tvang 

 Jeg blev tvangsmedicineret, først med pille og dernæst med injektion, trods det, at jeg 

havde slugt pillen. DETTE ER SVÆRT UTILFREDSSTILLENDE! 

 At jeg føler, det er et klart overgreb på mig. At jeg er blevet stemplet på grund af [tidli-

gere hændelser]. 

 tvangsmedicinering af medicin som [jeg] vidste, at jeg [var allergisk for]. 

 Jeg mener, jeg skal have mindre medicin, end det jeg får. 

 For meget medicin ifølge mig. 

 Personalet må ikke bruge vold eller tvang. 

 Bæltefiksering. 

 Bæltefikseret i ni dage, toiletbesøg tre gange. Nægtede på alle måder at hjælpe!!! 

 Underbemanding, der resulterede i sengevædning i forbindelse med fiksering. 

 

Patienter har fortsat ønsker om flere/andre aktiviteter 

 Værksted med kreative ting. 

 Noget støtte til ikke at gå i stå og hjælp til at blive bedre blandt andre. 

 Vil gerne have hjælp til at bygge noget med mine hænder. 

 Aktivitet, gåture. 

 Bibliotek, malerum, teater. 

 Flere gåture, hvis der var tid til det. 
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 Maling (2): Magtmisbrug at jeg dårligt må male eller tegne for nogle af medarbejderne, 

selvom der er utroligt meget plads. Folk keder sig, for der er kun tv. [] ...at du ikke kan 

motionere eller lave kreativ  

 Mindfulness, miljøterapeutiske opgaver, samtalegrupper osv. 

 Musikrum og motionsrum. 

 Styrketræning.  

 Træning af kroppen 

 De glemmer at kigge ind til én. Nogle dage sidder man helt alene hele dagen. 

 At personalet opsøger mig mere og får mig med i aktiviteterne, både de planlagte og 

evt. spontane såsom kortspil. Har savnet morgengymnastik, som tit blev erstattet af 

gåtur, som dog også var godt. 

 

Ønsker til mere/mindre pårørendeinddragelse 

 Tilbud til pårørende 

 At pårørende inddrages mere 

 Pårørendeundervisning i skizofreni for både forældre, kæreste, ægtefæller og børn 

 Støtte til par/ægtepar 

 Min [pårørende] fik placeret et brev på afdelingen. Dette tillagde læge NN væsentlig 

behandlingsmæssig betydning ifølge ham selv! 

 

Delkonklusion  

Undersøgelsesresultaterne tyder på, at patienter, der oplever tvang, generelt er mere util-

fredse end dem, der ikke oplever tvang. 

 

De anvendte LUP-data giver ikke belæg for at sige, at den patientoplevede kvalitet er ble-

vet bedre på de deltagende afsnit fra efteråret 2012 til efteråret 2013.  Den gruppe patien-

ter, der har oplevet tvang under indlæggelsen i 2013, har tilsyneladende en dårligere hel-

hedsoplevelse af indlæggelsen og har været mindre tilfredse med den opfølgende samtale 

end de patienter, som har oplevet tvang i 2012. 

 

LUP-tallene og patienternes kommentarer kan først og fremmest bruges som grundlag for 

at arbejde systematisk med at forbedre den patientoplevede kvalitet i 2014.  

 

 

3.3 Hvad siger de deltagende team selv om deres resultater? 
30 medvirkende team har udfyldt et spørgeskema om deres oplevelse af projektets forskel-

lige elementer. Skemaet er enten udfyldt af teamets tovholder eller i fællesskab på et pro-

jektteammøde. Se alle spørgeskemaresultaterne i bilag2. 

 

De medvirkende afsnit blev direkte spurgt om de selv mente, at de havde opnået konkrete 

resultater i forhold til nedbringelse af tvang i 2013. 16 team mente, at det havde de ”I høj 

grad” eller ”I nogen grad”. Omvendt svarede 13 team ”Slet ikke” eller ”Ved ikke”.  

 

Når et team svarer ”ved ikke” kan det være udtryk for vanskeligheder med at få data om 

effekten af egen indsats eller at data er vanskeligt tolkbare. Hovedparten af teamene me-

ner altså selv, at de i et eller andet omfang har opnået resultater, hvilket især er markant 

for Region Hovedstadens team jf. figur 3.10. 
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Figur 3.10: Vi har opnået konkrete resultater i forhold til nedbringelse af tvang i 2013 

En gennemgang af afsnittenes månedsrapporter fra januar 2014 viser for 10 afsnits ved-

kommende konkrete og lokale opgørelser over anvendelse af tvang. Rapporterne vidner 

om, at selvom et afsnit har data for sin indsats, er det ikke altid nemt entydigt at afgøre, om 

det er gået frem eller tilbage. Det skyldes, at tallene for den enkelte måned typisk er små 

med et præg af statistisk tilfældighed, herunder også afhængigt af hvilke patienter, der er 

blevet indlagt.  

 

Mere specifikt er der også spurgt ind til om der i 2013 er sket en reduktion i antallet af bæl-

tefikseringer. 13 team oplyser, at der er sket en reduktion, mens 7 team oplyser, at der ikke 

er. Endeligt er det bemærkelsesværdigt at hele 10 afsnit ikke ved om der er sket en reduk-

tion Jf. figur 3.11. 

 

Figur 3.11: Vi har reduceret antallet af bæltefikseringer på afsnittet 

 

Figur 3.12 viser afsnittenes opfattelse af, hvordan det er gået med varigheden af de gen-

nemførte bæltefikseringer. 13 team mener, at der i større eller mindre grad er sket en re-

ducering. 5 afsnit oplyser, at der slet ikke er sket noget. Og endelig er der igen en gruppe på 

12 afsnit, der svarer ”ved ikke”. 
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Figur 3.12: Vi har reduceret varigheden af bæltefikseringer 

Et af de spørgsmål, der besvares mest positivt af de medvirkende team, er spørgsmålet om 

antallet af aktivitettilbud. Her oplever hele 28 af de medvirkende team, at der ”I høj grad” 

eller ”I nogen grad er kommet flere aktivitetstilbud til patienterne, jf. figur 3.13. To team 

oplyser, at det kun er sket” I mindre grad”.  Dette resultat kan også læses ud af de indsend-

te månedsrapporter. Se en samlet aktivitetsoversigt i bilag 3. 

 

Figur 3.13: Der er kommet flere aktivitetstilbud til patienterne 

Figur 3.14 viser i hvilken grad teamene vurderer, at nye aktivitetstilbud har forebygget an-

vendelsen af tvang. 23 team ser en forebyggende sammenhæng mellem aktiviteter og 

tvangsanvendelse.  
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Figur 3.14: Vi har konkrete eksempler på at aktivitetstilbud direkte har forebygget an-

vendelsen af tvang 

Afsnittene har generelt en positiv forventning om, at omfanget af tvang ventes reduceret i 

2014. Hele 28 team udtrykker i større eller mindre grad en forventning om, at der vil sker en 

reduktion af tvangen i 2014 jf.  figur 3.15. 

 

Figur 3.15: Vi forventer at omfanget af tvang reduceres i 2014 
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I de seneste månedsrapporter har nogle afsnit beskrevet deres resultater, hvad angår ned-

bringelse af tvang. Et udpluk af disse fremgår af boksen nedenfor. 

 

Udvalgte citater fra de 30 medvirkende afsnits månedsrapporter januar 2014 
 
 ”Der har været en stigende tendens i anvendelsen af beroligende medicin” 
 ”Set over hele perioden er der en faldende tendens i antallet af bæltefikseringer”  
 ”Vi kan se vi har haft nogle travle måneder i forhold til tvang. Siden november har det været prio-

riteret med flere ressourcer og måske det har fået tvangen til at falde i december. Det føles i 
hvert fald sådan for personalet”   

 ”Vi har ikke haft tvang i perioden”   
 ”Tallene fra 2012-2013 viser et fald i vores bæltefikseringer”  
 ”Subjektiv fornemmelse af der er sket en holdningsændring ift. tvang og at det bliver nemmere 

at arbejde med tvang”  
 Vi kan ikke sige noget entydigt om hvorvidt vi formår at nedbringe varigheden. Variationen er 

stor og tallene meget små det sidste kvartal. Generelt varierer fordelingen på samme måde som i 
2012”  

 ”Tvangstallene kan ikke dokumentere resultater, idet antal bæltefikseringer nu er oppe på 9, 
hvilket er 1 mere end sidste år”  

 ”Antallet af bæltefikseringer i samme periode er stort set uforandret fra 2012 til 2013. 
 ”Der er desværre flere langvarige fikseringer i 2013 over 72 timers varighed.” 
 ”Bedre til at håndtere tvangstilbageholdelser, så de bliver af længere varighed” (P1 Risskov) 
 ”Nylige tvangstal viser en positiv udvikling og et generelt fald i antal af timer ved brug af tvangs-

foranstaltninger som bælte, fastholdelse, personlig skærmning og remme. Yderligere ses et fald i 
brugen af beroligende medicin, både i forhold til at antallet af foranstaltninger og i antal af per-
soner. Foranstaltningstiden i timer ift. brug af personlig skærmning ses et markant fald…”  

 ”Tvangstallene ligger på et stabilt og lavt leje”  
 ”Desværre ingen data”  
 ”NN har fået et ganske fint resultat for 2013. En reduktion på 20 % i forhold til 2012 svarende til 

et samlet maks. antal bæltefiskeringer på 144 det endelige resultat blev 132 fikseringer” 
 ”45 % reduktion af bæltefikseringer2. halvår 2013 i forhold til 1. halvår 2013 (se vedhæftet graf). 

Denne reduktion har ikke bevirket en øgning af anden magtanvendelse.  
 90 % afholdelse af eftersamtaler.” 
 ”Vi kan se varigheden af den enkelte bæltefiksering er reduceret markant med omkring 60 %” 
 ”ingen målbare resultater”  
 ”Tal og grafer er ikke helt opdaterede og er ca.2-3 uger bagud. Grafer vil således ikke være valide.” 
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3.4 Delkonklusion om de foreløbige resultater 

Det mest konkrete resultat af den foreløbige indsats er, at der er kommet flere aktivitets-

tilbud til patienterne.  

 

De foreløbige analyser af tvangstallene giver ikke belæg for at hævde, at anvendelsen af 

tvang på deltagende afsnit er blevet nedbragt samlet set. Men grafen for samlet bæltefik-

seringsvarighed på 22 voksenpsykiatriske afsnit ser lovende ud.  

 

Der kan ikke dokumenteres en bedre patientoplevet kvalitet på de deltagende voksenpsy-

kiatriske afsnit ved hjælp af udvalgte spørgsmål i LUP-psykiatriundersøgelsen. Svarforde-

lingerne tyder på, at der stadig er et forbedringspotentiale på alle parametre. LUP-

undersøgelserne af den patientoplevede kvalitet viser også, at de patienter, som under 

indlæggelse på de deltagende voksenpsykiatriske afsnit oplevede tvang, generelt er mere 

utilfredse end dem, der ikke oplever tvang. LUP-tallene og patienternes kommentarer kan 

først og fremmest bruges som grundlag for at arbejde systematisk med at forbedre den 

patientoplevede kvalitet i 2014.   

 

Omkring halvdelen af de deltagende team oplever selv, at de har opnået konkrete resulta-

ter i forhold til nedbringelse af tvang i 2013. Det er primært i form af konkrete eksempler 

på, at aktivitetstilbud direkte har forebygget anvendelsen af tvang. En tredjedel af teame-

ne svarer, at de har reduceret antallet af bæltefikseringer og/eller varigheden af bæltefik-

sering. Denne vurdering kan ikke efterprøves med de valgte aggregerede grafer, og det 

nationale sekretariat har ikke i analysearbejdet fundet tvangstal på afsnitsniveau, som ikke 

kan skyldes tilfældig varians. En betydelig andel af de medvirkende team er, selv i tvivl om 

de har opnået resultater. 23 ud af de 30 team forventer at kunne reducere omfanget af 

tvang i 2014.   

 

Samlet set mangler der fortsat væsentlige data om de valgte resultatindikatorer. Det for-

ventes, at der er bedre mulighed for at dokumentere en eventuel udvikling ved slutevalue-

ringen. 
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4 Status for Region Sjællands deltagelse i projekt 
I Region Sjælland er hovedfokus på at fremme fysisk aktiviteter for og sammen med pati-

enterne i projektarbejdet. Satspuljemidlerne er primært anvendt på kompetenceudvikling 

af medarbejderne med henblik på at få iværksat nye aktiviteter og tilbud til patienterne og 

til indkøb af aktivitetsredskaber.  

 

4.1 Regional organisering af projektet 

Region Sjælland deltager med 6 projektteam, der alle er tværfagligt sammensat. I alt del-

tager ca. 43 medarbejdere fra psykiatrien i Region Sjælland fordelt på forskellige faggrup-

per som: sygeplejersker, plejere, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, pædagoger og få læ-

ger. De 6 projektteam er geografisk spredt i hele regionen fra Vordingborg i syd til Nykø-

bing Sjælland i nord og deltagerne repræsenterer bredt de faglige specialer i psykiatrien: 

almen psykiatri (3 team), retspsykiatri (1 team), gerontopsykiatri (1 team) og ungdomspsy-

kiatri (1 team). 

 

Region Sjælland har organiseret projektet i en styregruppe, der består af bl.a. den lægelige 

vicedirektøren og medlemmer af den regionale implementeringsgruppe, der mødes ca. 

hver anden måned. Styregruppen har foranlediget, at der er blevet udarbejdet en politik 

for forebyggelse af tvang, som skal implementeres i regionen i 2014. 

 

Den regionale implementeringsgruppe består af 3 personer, hvoraf den ene er ansat som 

regional projektleder og kan bruge næsten fuld tid på projektarbejdet. De øvrige deltagere 

i gruppen fungerer som kvalitetsmedarbejder og forskningssygeplejerske udover arbejdet 

i implementeringsgruppen. Alle i implementeringsgruppen er centralt placeret i regionens 

kvalitets- og forskningsenhed og har en udgående funktion til projektteamene. 

 

4.2 Projektaktivitet i Region Sjælland 

De 6 projektteam i Region Sjælland arbejder ud fra en fælles målsætning om, at et øget 

tilbud om fysisk aktivitet til patienter kan være med til at nedbringe anvendelsen af tvang. I 

opstarten af projektfasen har 22 medarbejdere fra 5 af de 6 deltagende afsnit været på 

kurset ’Bevægelse i Psykiatrien’ på Club La Santa på Lanzarote. Det overordnede formål 

med kurset har ifølge kursusbeskrivelsen været, at dygtiggøre medarbejdere således, at 

aktiviteter kan blive en naturlig del af dagligdagen på afsnittet. Og medarbejderne skulle i 

gangsætte og tilpasse de fysiske aktiviteter til deres særlige patientgruppe på afsnittet, og 

fastholde aktiviteterne.  

 

Alle 6 projektteam oplyser, i deres månedsrapporter, at der er kommet flere aktivitetstil-

bud til patienterne. Der er blevet indkøbt nyt udstyr fx motionscykler, romaskiner etc. og 

indrettet motionsrum på nogle af afsnittene. Motionsredskaberne anvendes både til indi-

viduelt tilrettelagte aktiviteter og fælles aktiviteter, fx anvendes motionscykler både indivi-

duelt med patienter og i fællesskab, hvor flere patienter cykler om kap med hinanden. 

 

Næsten alle team oplyser, at fysiske aktiviteter er blevet en del af grundstrukturen på af-

snittene. Der tilbydes også kreative aktiviteter, som ikke er fysisk udfordrende. Der er ar-

bejdet med individuelle aktivitetsplaner i forhold til ældre demente, på det gerontopsy-

kiatriske afsnit.  
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Liste over implementerede aktivitetstiltag i Region Sjælland 

 Faste aktiviteter dagligt eller ugentligt - ’Krop og Hop’, motion, idræt, 
boldspil, gåture, løbeture 

 Morgenstilhed 

 Sport på tværs 

 Kreativ aften /kreativt værksted 

 Individuelle målrettede tiltag som roning, gåtur , svømning, motionscykel 

 Aktivitetsplaner 

 Mindfullness 

 Ballstickmassage 

 Sanseprogram for udadreagerende demente 

 Eftersamtaler 

 Mestringsstrategier 

 

4.2.1 Evaluering af tilbud om fysisk aktivitet som forebyggelse af tvang 

Der er blandt projektteamene i Region Sjælland bred enighed om, at der i 2013 er kommet 

flere aktivitetstilbud til patienterne og købt nyt udstyr. I månedsrapporter og spørgeske-

maundersøgelsen oplyses det, at fysisk aktivitet i løbet af 2013 er blevet implementeret 

som en fast del af grundstrukturen på de fleste afsnit eller styrket i de afsnit, der i forvejen 

havde implementeret fysisk aktivitet jf. tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1  

Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Der er kommet flere aktivitetstilbud til pati-

enterne 
3 3 0 0 0 

Der er indkøbt nyt udstyr, motionsredskaber 

mv. 
4 2 0 0 0 

 

Alle projektteam vurderer, at personalegruppen på de deltagende afsnit generelt har væ-

ret positive over for projektet, til trods for stor daglig travlhed.  
”Personalet er meget engagerede og … er gode til at gå med modstanden og på den måde 
mindste konflikter”. 
 

Der er ved at ske en holdningsændring fra at tænke kontrol til i højere grad at tænke moti-

vation af patienterne. Det at patienter og personale laver aktiviteter sammen giver enga-

gement og er relationsopbyggende. Opbakning fra ledelsen og øget adgang til flere moti-

onsredskaber samt udearealer fremhæves også som centrale elementer, der giver positive 

effekter i projektet.  
 Indkøb af div. redskaber til anvendelse under aktivitet. 
 Patienter og personale laver aktiviteter sammen.  
 Gode muligheder for at låne bus til aktiviteter og sal til udøvelse af holdaktiviteter. 

Afsnitsledelse har givet mulighed for nytænkning og frihed til at lave aktiviteter. 
 At der er forøget fokus på aktiviteter. 
 Holdningsændring i personalegruppen, motivation i stedet for kontrol. 
 Det har givet mod til at medinddrage pt. i løsningsforslag selv i opkørte situationer. 
 Arbejdet med miljøet i afsnittet med fokus på rummelighed og hensyntagen. Persona-

let har haft mulighed for selv at vælge grupperne til og er således meget engagerede. 
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Det øgede fokus på aktiviteter vurderer 4 projektteam i høj grad eller i nogen grad har di-

rekte forebygget anvendelsen af tvang på afsnittene. I månedsrapporterne er bl.a. ball-

stick massage fremhævet som et af tiltagene, der har virket positivt forebyggende, og får 

patienterne til at slappe af, men også gåture og anvendelse af udearealet angives som 

vigtige faktorer.  

 

Når det gælder vurderingen af konkrete resultater i forhold til nedbringelse af tvang i 2013 

er der noget større spredning på projektteamene jf. tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2 

Resultater I høj 

grad 

I 

nogen 

grad 

I 

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Vi har opnået konkrete resultater i forhold til 

nedbringelse af tvang i 2013 
1 3 0 1 1 

Vi har konkrete eksempler på at aktivitetstil-

bud direkte har forebygget anvendelsen af 

tvang 

2 2 0 2 0 

Vi har reduceret antallet af bæltefikseringer 

på afsnittet 
0 3 1 1 1 

Vi har reduceret varigheden af bæltefikserin-

ger 
0 3 1 1 1 

Vi forventer at omfanget af tvang reduceres i 

2014 
0 2 3 1 0 

 

Der er ingen team, der vurderer, at de i høj grad har reduceret antal eller varighed af bælte-

fikseringer og teamene er meget forsigtige i deres forventninger til reduktionen af tvangen 

i 2014. I kommentarfeltet til spørgeskemaet begrundes deres forsigtighed med følgende 

kommentarer: 
 Det er svært at vurdere, om tvangstal kan reduceres, da de kan være afhængige af en 

enkelt patient, som er fikseret hyppigt men kortvarigt. Det kunne være godt, hvis man 
kiggede på kvaliteten i stedet for på kvantiteten. 

 Antallet af patienter er så lille, at det ikke er muligt at drage statistiske konklusioner. 
 Vi kan ikke tage en ting ud af sammenhængen. Som pateinterne sagde i sidste tvangs-

projekt ” I skal gøre det der er nødvendigt”. Motion og ikke mindst psykoedukation er to 
gode elementer til at øge viden om sig selv… aktiviteter og engagement er med til at 
mindske afmagt og giver meget håb om at få det godt.  

 

Flere team nævner, at det kan være svært at bruge tvangsdata i projektet, fordi de kan 

være afhængige af en enkelt patient eller det kan være somatiske patienter, der er ’dob-

beltindlagt’ på afsnittet pga. anvendelse af tvang.  

 

4.2.2 Kompetenceudvikling og videndeling blandt personale 

Kompetenceudviklingen i Region Sjælland har i høj grad knyttet sig til kurset ’Bevægelse i 

Psykiatrien’. På kurset blev medarbejderne introduceret til forskellige former for fysiske 

aktiviteter fx yoga, mindfullness, udendørsaktiviteter, løbetræning mm.  Det var et kriteri-

um, at det skulle være aktiviteter, der kunne gennemføres uanset de fysiske rammer, og 

uanset hvilken type psykiatrisk afsnit, der var tale om. Efter kurset blev der etableret et 

erfaringsnetværk, hvor medarbejdere, der deltog i kurset kunne mødes på tværs af afsnit 
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og deler erfaringer omkring implementeringen af aktiviteterne og drøfter, hvordan de øvri-

ge kollegaer kan motiveres til at lave aktiviteter sammen med patienterne.  

 

Det gerontopsykiatriske afsnit deltog i første omgang ikke i kurset på Club La Santa, da de 

skønnede at deres målgruppe, som er udadreagerende demente, i højere grad havde brug 

for sansestimulerende aktiviteter og deltog i andre kurser om dette.  

 

Flere afsnit har også gennemført kurser for personalet i Aggression Profile Guideline (APG), 

som kan anvendes til at forebygge tvang ved at vurdere patientens aggressionsniveau.   

 

Ud fra projektteamenes månedsrapporter og spørgeskemaundersøgelse gives der udtryk 

for, at personalets deltagelse i aktiviteter er meget høj. 5 ud af 6 team angiver, at plejeper-

sonalet i høj grad deltager i aktiviteter med patienter på afsnittet, og 4 ud a 6 team angiver, 

at personalet har de fornødne kompetencer til at kunne tilbyde patienterne målrettede 

aktiviteter. Alle 6 team vurderer, at de i høj grad eller i nogen grad har de nødvendige kom-

petencer til at deeskalere konflikter jf. tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3 

Personalets deltagelse og kompetencer I høj 

grad 

I 

nogen 

grad 

I 

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Plejepersonalet deltager i aktiviteter med pati-

enter på afsnittet 
5 1 0 0 0 

Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at fore-

bygge brugen af tvang 
4 2 0 0 0 

Lederen deltager i analysen af tvangsepisoder 5 1 0 0 0 

Personalet har de nødvendige kompetencer til 

at deeskalere konflikter 
3 3 0 0 0 

Personalet har de nødvendige kompetencer til 

at kunne tilbyde patienterne målrettede aktivi-

teter 

4 2 0 0 0 

 

I spørgeskemaundersøgelsen har projektteamene angivet følgende input i forhold til øn-

sker om mere kompetenceudvikling i fremtiden: 
”Ønske på længere sigt: Mere undervisning i APG (aggressions profil guideline) og kognitiv 
uddannelse. Vi har afprøvet mindfulness i afsnittet. For alle disse områder gælder det, at 
personalet har brug for kompetenceudvikling”. 

 

Andre fælles kompetencetiltag, der har været afholdt i Region Sjælland i 2013 er fokus på 

indberetning af tvangsepisoder i SEI databasen, hvor der er blevet afholdt et internt kursus 

for indtastere. I december 2013 afholdt regionen et stort arrangement for alle medarbej-

dere i psykiatrien med Chris MacDonald, der tog udgangspunkt i sine erfaringer fra tv-

arbejdet med U-turn og hvilke elementer, der er vigtige, når man arbejder med sårbare 

personer. 

’ 

4.2.3 Inddragelse af patienter og pårørende  

Der er blevet arbejdet med patient- og pårørendeinddragelse på forskellige niveauer i Re-

gion Sjælland. På de enkelte deltagende afsnit vurderer projektteamene, at der har været 
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en relativ høj grad af patientinddragelse i forhold til arbejdet med aktiviteter i det daglige 

kliniske arbejde. Et team har lavet en spørgeskemaundersøgelse om, hvilke aktiviteter pa-

tienterne ønskede på afsnittet og beskrevet reaktionen således i kommentar til spørge-

skemaundersøgelsen: 
”Pt. blev overrasket over, at blive spurgt om deres mening. Flere pt. var tilfredse med blot 
gåtur som aktivitet”. 

 

I en månedsrapport har et team beskrevet, hvordan de arbejder med at motivere patien-

terne til i højere grad at stå for planlægningen af forskellige aktiviteter på afsnittet: 
”Flere patienter deltager i eftermiddagens summemøde, hvor aftenen bliver planlagt. Pa-
tienterne kommer ofte med ønsker om forskellige aktiviteter, som både kan omhandle 
træning i idrætshuset, bordtennisturnering og madlavning. Patienterne opleves mere op-
findsomme, de bliver på denne måde ansvarlige for at planlægge aftenens aktivitet, og til 
at motivere medpatienter til at deltage (månedsrapport:jan14)”. 
 

Flere team gør endvidere brug af patienter, der er blevet udskrevet som sparringspartnere 

i deres arbejde med aktiviteter.  

 

I spørgeskemaundersøgelsen vurderer alle team, at personalet i høj eller nogen grad spør-

ger patienterne om deres egne erfaringer, og at de aktivt inddrager patienterne i planlæg-

ningen af målrettede aktiviteter. 4 ud af 6 team vurderer også, at aktivitetstilbud indgår 

som en fast del af patientens behandlingsplan. 

 

I forhold til at inddrage pårørendes viden om patienten ser det lidt anderledes ud. Her er 

der relativ stor spredning i vurderingerne. Og pårørende inddrages kun i mindre grad i akti-

viteter med de indlagte patienter jf. tabel 4.4.  

 

Tabel 4.4 

Patient- og pårørendeinddragelse I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Personalet spørger patienterne om deres 

egne erfaringer med aktiviteter 
2 4 0 0 0 

Personalet inddrager aktivt patienterne i 

planlægningen af målrettede aktiviteter 
2 4 0 0 0 

Aktivitetstilbud indgår som en fast del af pati-

entens behandlingsplan 
4 0 2 0 0 

Patienterne giver tilbagemelding på afsnittets 

aktivitetstilbud 
3 2 1 0 0 

Personalet spørger pårørende for at inddrage 

deres viden om patienten 
1 2 1 2 0 

Pårørende deltager aktivt i aktiviteter med 

indlagte patienter 
0 0 2 3 1 
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Kommentarer til spørgsmålene om pårørendeinddragelse til spørgsmålet lyder: 
”Vores målgruppe i projektet er patienter med svær demens. Derfor kan det være svært 
med medinddragelse af patienternes egne erfaringer” (Pårørende deltager i psykoeducation) 

 

På det gerontopsykiatriske afsnit, hvor der arbejdes med svært demente ældre, arbejder 

personalet med i høj grad med inddragelse af pårørende.  

 

Ud over inddragelse af patienter på de konkrete deltagende afsnit, har Implementerings-

gruppen haft møder med Region Sjællands bruger- og pårørende panel, der består af 7 

brugere og 3 pårørende. Der har været afholdt 2 møder med panelet i 2013 og der er plan-

lagt minimum 2 møder i 2014. Panelet har været med til at kommentere, sparre og komme 

med input til projektet både i forhold til implementeringsgruppen og de lokale projektteam. 

Implementeringsgruppen beskriver panelets funktion i 2013 på følgende måde: 
”Panelet har fået forelagt projektet og dets tiltag, og er kommet med gode input til det vi-
dere forløb. De har kvalificeret spørgsmål vedrørende deeskalering og været positive i for-
hold til at deltage i projektteammøder på afsnittene, hvor der er behov for deres sparring. 
Panelet vil også få Region Sjællands Politik for forebyggelse af tvang i høring i 2014. Pane-
let var inviteret til det 2. Læringsseminar, men ingen kunne deltage pga. Mental Health 
dagen. 4 fra Panelet og flere medarbejdere fra projektteamene deltog sammen i temada-
gen ”Brugeren som samarbejdspartner” d. 20/11 2013. 5 fra Panelet deltog i arrangemen-
tet med Chris Macdonald d. 9/12 2013”(projektleder)”. 

 

På det 2. læringsseminar i projektet var der oplæg og deltagelse fra projektets nationale 

brugerpanel. 

 

4.3 Udviklingen af tvang for deltagende afsnit i Region Sjælland 

I det følgende vises dels en opgørelse af de fire mest anvendte tvangstyper; dels opgørelse 

af udviklingen i bæltefikseringer. Resultaterne bør i lighed med afsnit 3.2 vedrørende 

landsplan læses med de i afsnit 3.1. nævnte forbehold og metodiske udfordringer in mente.  

 

Figur 4.1 viser Region Sjællands udviklingen i antal tvangsepisoder 2013 for tvangstyperne 

beroligende medicin, bæltefiksering, fiksering med remme og fastholden.  
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Figur 4.1.  Udvikling i antal tvangsepisoder på deltagende afsnit 2013 
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Figur 4.1 viser, at antallet af bæltefikseringer pr. måned varierede mellem 4 og 39 (median 

= 13). Antal episoder med beroligende medicin pr. måned varierede mellem 18 og 41 (medi-

an = 28). Antal fastholdelser varierede mellem 3 og 29 pr. måned (median = 13), og antal 

tvangsepisoder med remme var omkring 5-10 pr. måned. Der er ingen skift, som defineret i 

afsnit 3.1 og dermed intet signal om, at det er andet end tilfældig variation. 

Figur 4.2 nedenfor viser udviklingen i antal bæltefikserede patienter sammenholdt med 

antal påbegyndte bæltefikseringer og varigheden heraf i 2013. Antal bæltefikserede pati-

enter har ikke de store udsving. Kurven for samlet varighed har ikke de samme udsving i de 

sidste fem måneder af 2013 som i marts og juli. Men der er ikke sket et skift, så forskellene i 

tallene kan være tilfældig variation.  

 

Figur 4.2.  Udvikling i antal bæltefikseringer på deltagende afsnit 2013 
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4.3.1 Projektteamenes mål for deltagelse i projektet 

I Region Sjælland er der primært fokus på at nedbringe anvendelsen af bæltefikseringer. 3 

team har mål om at nedbringe antallet og varighed af bæltefikseringer. Ingen af afsnittene 

har mål, der vedrører anvendelsen af beroligende medicin. Derudover er der i teamenes 

mål fokus på gennemførelse af aktivitet, gennemførelse af eftersamtaler, fokus på perso-

nalets tryghed og samtaler med pårørende.  

 

Der er således ikke belæg for at konkludere at teamenes mål om nedbringelse af tvang er 

opfyldt.  

 

4.3.2 Monitorering af data om tvangsepisoder i Region Sjælland 

Region Sjælland har gjort tvangstal tilgængelige for afdelinger og afsnit i et elektronisk 

ledelsesinformationsystem (LIS). Hver måned sender projektlederen i implementerings-

gruppen grafer med afsnittets og/eller afdelingens tvangstal til de deltagende team. 4 ud 

af seks team svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at personalet i høj grad har fået adgang 

til tvangstal på afsnitsniveau, mens 1 team svarer slet ikke, og 1 team svarer ikke relevant, 

med begrundelsen, at der hele tiden har været adgang til tvangstal. I kommentarfeltet skri-

ver et team:  
”Der kunne være ønskeligt om tvangstal blev mere gennemskuelige i SEI/LIS”. 

 

Region Sjælland har i november 2013 lavet en analyse af omfanget at tvangsforanstaltnin-

ger vedr. somatiske patienter (dobbeltindlagte), hvor der anvendes tvang. Disse patienter 

har afsnittene ikke mulighed for at kunne arbejde forebyggende med, hvilket flere af de 

deltagende afsnit ser som en væsentlig udfordring i forhold til at kunne nedbringe deres 

tvangsstatistik.   

 

Implementeringsgruppen mener, at der fortsat er et stort udviklingsarbejde i at få perso-

nalet til at analysere og forholde sig aktivt til tvangsdata fx i forhold til at se på antal bælte-

fikseringer i forhold til antal cpr-numre: 
”Det kan være frustrerende for personalet, at en enkelt patient får tvangsstatistikken til at 
peake i en måned. Vi er stadigvæk i en proces i analyse af data. Personalet synes ikke at 
data giver et retvisende billede af, hvad der egentlig er gang i og projektteamene har det 
ambivalent med tvangstallene, fordi de simplificerer deres store arbejde”.(projektleder) 

 

Samtidigt er der fra centralt niveau i regionen taget forskellige initiativer til at kvalitetssik-

re tvangsdata, der indberettes til SEI-databasen. Dels er der blevet afholdt workshop i ind-

beretning til SEI-databasen for indtastere. Og dels er der ved at blive udarbejdet en ny ret-

ningslinje for korrekt registrering af tvang inkl. håndtering af overflytninger:  
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4.4 Implementeringsgruppens evaluering af projektarbejdet i 2013 

Samarbejdet mellem den regionale implementeringsgruppe og projektteamene vurderes 

som god af implementeringsgruppen. De har inviteret sig selv på besøg på afsnittene og er 

blevet taget godt imod, og personalet har været meget engagerede.  

Implementeringsgruppen vurderer, at der er sket en positiv holdningsmæssig udvikling 

blandt personalet på de deltagende afdelinger i 2013: 
”Der har været en positiv indstilling til at arbejde med aktiviteter på afsnittene. Alle delta-
gerne har personlige oplevelser med, at fysisk aktivitet kan dæmpe aggressioner og at pa-
tienten er faldet ned efter træning – det har været overbevisende for personalet … alle 
team oplever, at der er sket noget på deres afsnit. Der er ved at ske en kulturel bevægelse 
omkring tvang. Personalet giver lidt mere snor og ser tiden an lidt længere, hvorved nogle 
afsnit konkret har undgået bæltefiksering. Men man kan ikke nødvendigvis se det i tvangs-
data endnu – det tager tid. Men der er mange gode historier og dem sørger vi for at samle 
ind og fortælle ledelsen om”. (projektleder) 

 

Det fremhæves, at kurset ’Bevægelse i Psykiatrien’ har været med til at give en god fælles 

start på projektet, og 5 ud af de 6 deltagende team havde medarbejdere med på kurset. 
”Kurset var meget konkret og handlingsorienteret. Der opstod en entusiasme via det at få 
mange input og prøve mange forskellige aktiviteter af. Det var godt at komme af sted 
sammen på tværs af afsnit. Der blev også arbejdet med succeskriterier for at være med, 
hvad vi ønsker at opnå med kurset”. (projektleder) 

 

Implementeringsgruppen har også støttet teamdeltagerne i at stå i front for en ændret 

holdning til håndtering af svære situationer og forebygge en tvangsepisode:  
”Personalet er ikke altid enige i håndteringen af grænseoverskridende patienter, og det 
kan være hårdt at stå overfor kollegaer og prøve noget andet end tvang”. (projektleder)  

Overflytning 

Registreringen (udfyldelse af tvangsforanstaltninger) er knyttet til den afdeling, som 

hører under den ledende/administrerende overlæge. Dette er uafhængigt af, om en del 

af denne enhed er beliggende på en anden matrikel. Registreringen af tvang forsætter 

altså på samme skema - ved overflytning mellem afsnit der hører under samme afde-

ling/samme ledelsesansvar (selvom det teknisk set er en udskrivelse og ny indlæggel-

se). 

 

Ved overflytning til en ny afdeling (dvs. en afdeling med en anden ledende/administre-

rende overlæge), afsluttes skemaet for den første afdeling med overflytningsdatoen 

som udskrivningsdato (teknisk set også en udskrivelse og ny indlæggelse). Et nyt skema 

besluttes og påbegyndes på dag 0 med obligatorisk efterprøvelse (lægelig vurdering på 

dag 3, 10 osv.). 

 

Obligatorisk angivelse af afsnit på tvangsskema 

Der skal angives afsnit på skemaet. Ved overflytning indenfor samme afdeling kan af-

snittet ikke ændres.  I uddata vil skemaet således fremstå med samme afsnit i hele 

tvangsperioden. Dette er ikke en indberetningsfejl, men må betragtes som en system-

fejl. 
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I forhold til projektteamenes spørgeskemaundersøgelse, vurderer 5 ud af 6 team, at im-

plementeringsgruppen i høj grad eller i nogen grad har bidraget til det lokale forbedrings-

arbejde jf. tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 

I hvor høj grad har følgende faktorer 

bidraget til jeres lokale forbedringsarbej-

de? 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

Relevant 

Vejledning fra den regionale implemente-

ringsgruppe/ regional projektleder 
1 4 1 0 0 

Den lokale afsnitsledelse 3 3 0 0 0 

Afdelingsledelsen/centerledelse/ 

klinikledelsen 
0 4 2 0 0 

Den regionale psykiatriledelse 0 2 2 2 0 

 

Projektteamene i Region Sjælland vurderer forholdsvis positivt på spørgsmål om, hvorvidt 

de forskellige ledelsesniveauer i region har bidraget til projektet. 

 

Den lokale afsnitsledelse vurderes til at have bidraget betydeligt til det lokale forbedrings-

arbejde, da alle team svarer i høj grad eller nogen grad til dette spørgsmål. Afdelingsledel-

sen vurderes til i nogen grad eller mindre grad at have bidraget.  

 

Implementeringsgruppen påpeger, at en mangel i projektet har været lægelig deltagelse. 

Kun et afsnit har haft en synlig lægelig involvering. Det lægelige fravær i projektet skyldes 

ifølge implementeringsgruppen, at lægerne ikke har været til rådighed pga. lægemangel i 

regionen. Konsekvensen af det lægelige fravær beskrives af implementeringsgruppen som: 
”Det at lægerne ikke deltager betyder, at de ikke følger den samme kulturelle udvikling og 
bearbejdning af tvang, der sker på afsnittene… så de bliver ikke en del af den bearbejd-
ning, og kan bringe en anden holdning ind. De mange lægevikarer kan også betyde, at der 
kan ske fejl i udfyldelsen af tvangsprotokoller, fordi de ikke kender nok til skemaer og ar-
bejdsgangene, så der må yderligere kvalitetssikres hver måned”. (projektleder) 

 

4.4.1 Implementeringsgruppens vurdering af egen indsats 

Der har været stor tilfredshed med etablering af den regionale implementeringsgruppe i 

projektet. 
”Implementeringsgrupper i regionerne har været en styrke i projektet. Der er et behov for 
at have et godt kendskab til rammer, teamkategorier og tage ud og besøge dem”.  
(projektleder) 
 

Gruppen vurderer, at det har været godt at være en lille gruppe, der har kunnet have en 

løbende og tæt sparring med hinanden og bruge hinandens netværk i regionen. Det kunne 

have været en fordel, at der også deltog en analytisk medarbejder i gruppen til at varetage 

monitoreringen af tvangsdata og arbejde med fremstillingen af disse til de deltagende 

afsnit og evt. komme med væsentlige input til analyse af data.  

 

Det vurderes, at det har været en fordel med en projektleder, der har været på næsten fuld 

tid i projektet, fordi der udover samarbejdet med projektteamene naturligt kommer nye 

opgaver, der skal varetages fx etablering af workshop om korrekt registrering i SEI for ind-
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taster og udarbejde af en regional politik om forebyggelse af tvang. Opgave- og rolleforde-

lingen har fungeret godt og gruppen har fået den tid, som de har haft brug for stillet til 

rådighed fra ledelsens side, hvilket vurderes til at være en væsentlig faktor i projekter, så 

der har kunnet blive taget hånd om de opgaver, der har vist sig at være relevante under-

vejs.  

 

4.4.2 Implementeringsgruppens Initiativer til at styrke ledelsens engagement omkring 

nedbringelse af tvang og spredning af initiativerne 

For at styrke projektets ledelsesmæssige opmærksomhed har implementeringsgruppen 

fremlagt projektarbejdet for det regionale Lederforum, to gange i løbet af 2013. På møder-

ne har der især været fokus på fremlæggelse af succeshistorier fra de deltagende afsnit – 

hvordan opkørte situationer blev tacklet, så det ikke førte til anvendelse af tvang. Dette 

vurderer implementeringsgruppen har været vigtig information til ledelsen, da det tager 

tid før projektarbejdet vil kunne spores i tvangsdata.  

 

Som det fremgår af tabel 4.5 vurderer projektteamene, at den overordnede psykiatriledel-

se i nogen eller mindre grad har bidraget til det lokale forbedringsarbejde. 

 

I 2014 opstarter implementeringsgruppen spredning af projektets aktiviteter. Dette initie-

res ved, at medarbejdere fra 11 afsnit, der ikke deltager i projektet, får medarbejdere på 

kursus om bevægelse i psykiatrien på La Santa Sport på Lanzarote i januar 2014. De nye 

deltagere i kurset kommer til at indgå i en netværksgruppe med medarbejdere, der blev 

sendt af sted i opstarten af projektperioden og vil få sparring samt videndeling i denne 

gruppe omkring, hvordan aktiviteterne kan anvendes forbyggende og deeskalerende i det 

daglige arbejde. Medarbejderne indgår en kontrakt med afdelingsledelsen, hvor ledelsen 

forpligter sig til at støtte arbejdet med aktiviteter og medarbejderne ligeledes er forpligtet 

på at sætte nye initiativer i gang på afsnittene.  
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5 Status for Region Midtjyllands deltagelse i projekt 
I Region Midtjylland har hovedfokus været at fremme fysisk aktiviteter på de deltagende 

afsnit, svarende til rammen for statspuljeprojektet. Satspuljemidlerne er primært anvendt 

på indkøb af aktivitets- og motionsredskaber samt tilkøb af fysioterapeutisk bistand. 

 

5.1 Regional organisering af projektet 

Region Midtjylland deltager med 7 projektteam, der er fordelt på 8 afsnit og sammensat af 

forskellige faggrupper som: sygeplejersker, plejere, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, 

fysioterapeuter og en enkelt læge.  I alt deltager ca. 55 medarbejdere fra psykiatrien i regi-

onen. De 7 projektteam er geografisk spredt fra Holstebro i vest til Risskov og Randers i øst 

og deltagerne repræsenterer forskellige faglige specialer i psykiatrien: almen psykiatri (6 

team), retspsykiatri (1 team).  

 

I Region Midtjylland er den regionale implementeringsgruppe sammensat af 7 personer, og 

består af 2 funktionsledere, 2 udviklingskonsulenter, 1 kvalitetskoordinator, 1 AC-

fuldmægtig og 1 kvalitetschef. Organiseringen er decentral idet 5 af medlemmerne delta-

ger i de 7 projektteam og er placeret lokalt i det deltagende afsnits afdeling eller kvalitets-

enhed, men ikke ansat på afsnittet. AC-medarbejderen er placeret centralt i Kvalitetsafde-

lingen for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, og refererer til Kvalitetschefen for Kvali-

tetsafdelingen, som også er en del af implementeringsgruppen.  

 

Implementeringsgruppen har haft en fast mødekadence gennem hele 2013 hver måned. 

Møderne har skiftevis været kortere videomøder af en times varighed og fysiske møder af 3 

timers varighed.  

 

5.2 Projektaktivitet i Region Midtjylland 

Projektteamene i Region Midtjylland har primært fokuseret på fysisk aktivitet og vurdering 

af patienternes mestringskompetencer. De fleste projektteam samarbejder med patien-

terne om deres egen mestring fx ved hjælp af mestringspiktogrammer, som anvendes i 

forbindelse med indlæggelsesproceduren. Derudover arbejdes der med fysioterapeutisk 

screening af patienter med særligt fokus på uro og aggressionsforvaltning. Plejepersona-

let er begyndt at tilbyde sansestimulerende aktiviteter som fx ball-stick massage, som har 

vist sig at have god effekt på patienterne, og har kunnet forbygge brugen af beroligende 

medicin. Generelt indgår motion og fysiske aktiviteter på alle afsnit, som en del af grund-

strukturen eller som målrettede individuelle aktivitetstilbud. Der er blevet indrettet flere 

motionsrum på afsnittene. Især i Holstebro har det været nødvendigt, da afsnittene ligger 

på hhv. 5. og 6. sal. I Randers er der etableret en udendørs mulitibane, som har gjort det 

muligt for flere patienter at komme ud. I Risskov og Randers benyttes udearealerne i stor 

grad til gåture og andre aktiviteter. I Risskov er der desuden en meget udbygget fysiotera-

pi, der kan benyttes.   
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Liste over implementerede aktivitetstiltag i Region Midtjylland 

 Individuel træning fx crosstrainer, motionscykel, løb, yoga 

 Program med øvelser til bælte- og remfikserede patienter udarbej-

det af fysioterapeut  

 Faste planlagte aktiviteter om motion/idræt som strukturerede 

aktiviteter (ugentligt eller dagligt)  

 Morgenmøde/gymnastik  og aftenmøder/gymnastik 

 Fælles cirkeltræning  

 Fysioterapeuten/ergoterapeut i aftenvagt med tilbud om aktivite-

ter: gåtur, styrketræning (kun for mænd), gymnastik og afspænding  

 Træningsredskaber i haven til fri afbenyttelse  

 Daglige gåture/Gågruppe /Løbegruppe 

 Ballstick masage  

 Kreative aktiviteter fx ler, musik og sang , tegne, male 

 Fællessang og højtlæsning i tv-stue  

 Filmaften  

 Miljøterapi fx. køkkenaktivitet  

 Fokus på at bruge data fra eftersamtaler for at nedbringe tvangen  

 Kognitiv adfærdsterapi  

 VAS-skema for at vurdere effekten af forskellige tilbudte og gen-

nemførte  

 Mestringsanalyse som fast del af indlæggelsesprocedure og heref-

ter udarbejdelse af mestringsskema 

 

5.2.1 Evaluering af tilbud om fysisk aktivitet som forebyggelse af tvang 

I spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at der i 2013 er kommet flere aktivitetstilbud til 

patienterne, ligesom at der er blevet investeret i nyt udstyr og blevet indrettet nye moti-

onsrum i gamle rygelokaler jf. tabel 5.1.  

 

Tabel 5.1 

Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Der er kommet flere aktivitetstilbud til patien-

terne 
5 2 0 0 0 

Der er sket ombygninger, ændringer af fysiske 

rammer 
3 1 2 1 0 

Der er indkøbt nyt udstyr, motionsredskaber 

mv. 
5 1 1 0 0 

Der er gennemført andre tiltag med det for-

mål at reducere omfanget af tvang 
2 4 1 0 0 

Personalet har deltaget i systematisk kompe-

tenceudvikling 
4 3 0 0 0 

 

To team oplyser, at de har konkrete eksempler på, at aktivitetstilbud direkte har forbygget 

anvendelsen af tvang. 
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 I månedsrapporterne fra teamene fremgår det, at der på flere afsnit er sket en ændring i 

personalegruppen i forhold til at anvende og lave aktiviteter sammen med patienterne, og 

at der er gode erfaringer med at kombinere forskellige aktiviteter i forebyggelsesøjemed: 
”Ball stick massage – det er et ekstra redskab, som plejepersonalet har taget meget til sig i 
forhold til beroligende effekt. Før har der været meget modstand mod dette” 
 
”En manisk patient har konditionstrænet i 10 minutter med konstant støtte/supervision 
mhp. at fastholde patienten i aktiviteten og sikre, at kvaliteten i træningen blev opret-
holdt. Samtidig også for at ”skærme” patienten, så pt. havde fokus på træningen/sin egen 
krop i stedet for ting omkring sig. Efterfølgende blev givet 20 minutters ballstickmassage 
som blev afsluttet med kugledyne. Der var forbavsende stor effekt af kombinationen af 
aktiviteterne. Patienten faldt til ro og scorede hhv 0 og 1 på VAS imod 5-7 før aktiviteten. 
Der var bedre kontakt til pt. efterfølgende og pt. formåede at tale roligt og koncentreret”. 
(månedsrapport,jan2014) 

 

Selv om der er væsentlig flere aktivitetstilbud til patienter, er der forskel på i hvor høj grad 

tilbuddene systematisk er koblet til patienternes behandlingsplaner. I spørgeskemaunder-

søgelsen er der stor spredning på svarene jf. tabel 5.3, hvor det fremgår, at 4 team svarer i 

høj eller nogen grad og 3 team i mindre grad eller slet ikke. 

 

5.2.2 Kompetenceudvikling og videndeling blandt personale 

I 2013 har der været fokus på personaleinddragelse og løbende kompetenceudvikling af 

medarbejderne i projektet. Der har været afholdt en del lokale tema- og kursusdage og en 

regionsdækkende læringsdag, hvor der har været fokus på videndeling og oplæring af per-

sonale, der ikke er med i projektteamet på de deltagende afsnit. De lokale temadage har 

omhandlet relevante emner for hele personalegruppen fx konflikthåndtering, deeskalering 

og forebyggelse af vold, herunder har undervisning i VAS-scoring for både patienter og 

personale været praktiseret. 

 

To afsnit har etableret et samarbejde, hvor sygeplejersker undervises i fysioterapeutiske 

metoder, bl.a. med fokus på at kunne anvende mestringsanalyser og kunne stå for mor-

gengymnastik. Flere team har løbende holdt ugentlige tavlemøder, hvor der har været fo-

kus på aktiviteter både ift. inddragelse af resterende personale og til at holde overblikket 

over, hvad der arbejdes med på hvilke tidspunkter. 

 

Kompetenceudvikling ifm. projektet i Region Midtjylland 

 Sygeplejersker undervises på tværs af afsnit i fysioterapeutiske 

metoder  

 Undervisning i psykiatrisk fysioterapi fx. Ball-stick og kropsafgræn-

sende massage  

 Undervisning i håndtering af vrede, aggression og konfliktnedtrap-

pende kommunikation 

 Kursusdage for personale om motivation til fysisk aktivitet  

 Mentorordning, hvor projektdeltagere introducerer det øvrige per-

sonale til at anvende aktiviteter med pt. 

 Kontinuerlig fokus på personalets arousalniveau  Undervisning af 

personale i håndtering af patienter med dobbeltdiagnose  

 Undervisning i Brøset Violence Chechkliste  

 Undervisning i brugen af VAS-scoring 

 Konfliktnedtrapning og deeskalering  
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I forhold til spørgeskemaundersøgelsen ser det ud til, at teamene vurderer, at personalet 

har deltaget i systematisk kompetenceudvikling via de lokale undervisningsdage. Ifølge 

tabel 5.1 fremgår det, at 4 team vurderer i høj grad og 3 i nogen grad til spørgsmålet.  

 

Af tabel 5.2 fremgår det, at inddragelse af plejepersonalet i patientrettede aktiviteter er 

lykkes godt i Region Midtjylland. 6 ud af 7 team svarer i høj grad eller i nogen grad og kun et 

team i mindre grad. Anderledes ser det ud for lægernes inddragelse i patientrettede aktivi-

teter, hvor kun 2 team svarer ja i høj grad jf. tabel 5.2. Et team skriver i kommentarfeltet: 
”Der arbejdes på at involvere lægerne aktivt i projektet”. 
 

I kommentarfeltet nævner teamene flere positive effekter ved den kompetenceudvikling, 

der har været i projektet. 
 Undervisning/kompetenceudvikling af personalet. f.eks. undervisning i psykiatrisk fy-

sioterapi herunder ball-stick og kropsafgrænsende massage. Undervisning i håndtering 
af vrede og agression samt konfliktnedtrappende kommunikation. 

 Det at der er fokus på at nedbringe brugen af tvang via deeskalering mm. 
 Kvaliteten er for nogle patientforløb steget og dette har vi også fået noget feedback på 

fra nogle patienter. 
 

Medarbejderne er blevet gode til at tilbyde aktiviteter til patienterne, både i forhold til at 

arbejde med aktiviteter og i forhold til at arbejde med deeskalering af konflikter. 

 

Tabel 5.2 

Personalets deltagelse og kompetencer I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I 

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Plejepersonalet deltager i aktiviteter med pati-

enter på afsnittet  
4 2 1 0 0 

Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at fore-

bygge brugen af tvang  
2 2 3 0 0 

Lederen deltager i analysen af tvangs-episoder 4 1 1 0 1 

Personalet har de nødvendige kompetencer til 

at deeskalere konflikter 
3 4 0 0 0 

Personalet har de nødvendige kompetencer til 

at kunne tilbyde patienterne målrettede aktivi-

teter  

2 4 1 0 0 

 

5.2.3 Inddragelse af patienter og pårørende  

Inddragelse af patienter i projektarbejdet er primært sket via det daglige, kliniske arbejde i 

Region Midtjylland.  Flere team arbejder bl.a. fokuseret med indlæggelsessamtalen og 

starter med at udarbejde mestringsstrategier på dette tidspunkt sammen med patienten. 

De fleste team svarer i høj grad på inddragelse af patienter i planlægningen af aktiviteter, 

ligesom over halvdelen af teamene spørger patienterne om deres erfaringer med aktivite-

ter, jf. tabel 5.3.  

 

Det forholder sig anderledes til spørgsmålene om pårørendeinddragelse. Her svarer flertal-

let af team i mindre grad eller slet ikke. 
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Tabel 5.3  

Patient- og pårørendeinddragelse I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Personalet spørger patienterne om deres egne 

erfaringer med aktiviteter 
4 1 2 0 0 

Personalet inddrager aktivt patienterne i plan-

lægningen af målrettede aktiviteter 
5 2 0 0 0 

Aktivitetstilbud indgår som en fast del af pati-

entens behandlingsplan 
3 1 2 1 0 

Patienterne giver tilbagemelding på afsnittets 

aktivitetstilbud 
2 3 2 0 0 

Personalet spørger pårørende for at inddrage 

deres viden om patienten 
1 1 3 2 0 

Pårørende deltager aktivt i aktiviteter med 

indlagte patienter 
0 0 3 2 3 

 

Af kommentarfeltet fremgår følgende som begrundelse for den begrænsende inddragelse 

af pårørende: 
 Pårørende deltager i de aktiviteter, hvor det er relevant for den enkelte patient. De del-

tager ikke i fælles aktiviteter med flere patienter pga. afsnittets målgruppe bl.a. er akut 
psykiatri, og af hensyn til diskretion overfor indlagte patienter. 

 Lukket miljø i retspsykiatrisk afsnit, dels for at forhindre absentering, dels undgå ind-
smugling af narko. Det giver ekstra udfordringer. 

 På vores afsnit som modtagelse kan det være meget svært at inddrage pårørende.  Vi 
spørger patienterne ind til fysisk aktivitet og mestringsstrategier og svarene på disse 
kommer i handlingsplan. 

 Vi vil gerne blive bedre til at inddrage pårørende mere i aktiviteter - og tillige blive bedre 
til at gennemføre samtaler med pårørende for at inddrage deres viden om patienten og 
dennes ressurser for/ønsker om aktiviteter og hverdagsliv. 

 

Der har kun i begrænset omfang været inviteret brugere eller pårørende til at komme med 

input til selve projektarbejdet. Brugerinvolvering er foregået i den direkte patientrelation 

på afsnitsniveau. På 2. læringsseminar var der oplæg ved to brugere, der berettede om, 

hvordan dans og fysisk aktivitet havde hjulpet dem i deres behandlingsforløb. Ligesom 

formanden for SIND var inviteret til at give en perspektivering af projektarbejdet. Den regi-

onale implementeringsgruppe har præsenteret projektet i Region Midtjyllands Kontaktfo-

rum for psykiatriområdet i 2013, og påtænker at gøre det igen i 2014. Kontaktforum består 

af både brugere og pårørenderepræsentanter samt regionsrådspolitikere i alt 7 personer.  
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5.3 Udviklingen af tvang for deltagende afsnit i Region Midtjylland 

I det følgende vises dels en opgørelse af de fire mest anvendte tvangstyper, og en særskilt 

opgørelse af udviklingen i bæltefikseringer. Resultaterne bør i lighed med afsnit 3.2 vedrø-

rende landsplan læses med de i afsnit 3.1. nævnte forbehold og metodiske udfordringer in 

mente.  

 

Figur 5.1 viser Region Midtjyllands udvikling i antal tvangsepisoder 2013 for tvangstyperne 

beroligende medicin, bæltefiksering, fiksering med remme og fastholden. I figuren ses en 

del variation henover året på tre af de fire tvangstyper, imens antal episoder med fasthol-

den er stort set uændret. Der er ingen skift, jf. afsnit 3.1, så ændringerne i tvangstallene 

kan være tilfældig variation.  

 

Figur 5.1.  Udvikling i antal tvangsepisoder på deltagende afsnit 2013 
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Konkret viser figur 5.1 at antallet af bæltefikseringer pr. måned varierede mellem 25 og 65 

(median = 39). Antal episoder med beroligende medicin pr. måned varierede mellem 32 og 

79 (median = 55). Antal fastholdelser varierede mellem 5 og 15 pr. måned (median = 9). 

Antal tvangsepisoder med remme varierede mellem 9 og 48 pr. måned (median = 23) og er 

tættest på noget der minder om et skift, idet antallet ikke har været meget over medianen 

de sidste syv måneder. Fire ud af de fem første måneder ligger højere end resten af året. 

 

Figur 5.2 nedenfor viser udviklingen i antal bæltefikserede patienter sammenholdt med 

antal påbegyndte bæltefikseringer og varigheden heraf i 2013. Der er ingen skift, så æn-

dringerne i tvangstallene kan være tilfældig variation. 
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Figur 5.2.  Udvikling i antal bæltefikseringer på deltagende afsnit 2013 
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5.3.1 Projektteamenes mål for deltagelse i projektet 

I Region Midtjylland er der et bredt fokus på at nedbringe anvendelsen af forskellige 

tvangsforanstaltninger: 

 5 team har mål om at nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20-40 %  

 6 team har mål om at nedbringe varigheden af fikseringer – 2 team skelner mellem hhv. 

lange og korte fikseringer  

 4 team har mål om at nedbringe antallet af tvangstilbageholdelse  

 1 team har mål om at nedbringe brugen af remme ved fikseringer  

 1 team har mål om at nedbringe anvendelsen af tvangsmedicinering  

 2 team har mål om at nedbringe anvendelsen af beroligende medicin  

 

I Region Midtjylland er der således team, som har mål om at nedbringe anvendelsen af an-

dre former for tvang end dem, som denne midtvejsevaluering præsenterer data for. 

 

Målopfyldelsen af tvangstilbageholdelse, tvangsmedicinering og skelnen mellem korte og 

lange fikseringer er således ikke belyst i denne midtvejsevalering. Der er ikke belæg for at 

målene er opfyldt, jf. graferne. 

 

5.3.2 Monitorering af data om tvangsepisoder i Region Midtjylland 

Siden efteråret 2013 har afsnitsledelsen i Region Midtjylland kunnet trække specifikke 

data for tvangsepisoder på afsnitsniveau i InfoRM, som er regionens ledelses informati-

onsforum. Data opdateres ugentligt og giver ledelsernes mulighed for løbende at følge 

udviklingen i anvendelsen af tvang for hver afdeling/afsnit. 4 ud af 7 team oplyser, at ledel-

sen deltager i analysen af tvangsepisoder jf.  tabel 5.2. 

 

Monitoreringsmæssigt oplyser implementeringsgruppen, at det er en generel udfordring, 

at tallene er meget små, når man kommer ned på afsnitsniveau. Dette betyder, at udvik-

lingsgrafer er meget følsomme, og at en ellers positiv udvikling kan væltes af en enkelt 

meget syg patient.  
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Et team skriver i en kommentar, at det har været vigtigt, at få tallene opgjort på patientni-

veau, hvor tallene viste succes med nedbringelse af tvang for vedkommende.  

Andre kommentarer er bl.a. organisatoriske forhold, manglende dokumentation: 
 Vi har generelt haft en stigning i antallet af dårligere patienter. 
 Med 8-9 tvangsfikseringer om året, kan en patient vælte en flot statistik. 
 Vi skal have en analyse af vores tvangstal.  Har derudover særaftale om at hjælpe Vest 

og modtager deres dårligste mest komplicerede og udadreagerende patienter, hvor 
anvendelsen af tvang er høj. Dette påvirker i høj grad vores tvangstal. 

 Vi har ikke arbejdet særlig meget med dokumentationen af tvangen endnu, her er et 
væsentligt forbedringspotentiale. 

 Resultater for anvendelse af bæltefiksering kan ændres markant af en enkelt eller en-
kelte patienter. Dette er tilfældet med tallene for afsnittet i begyndelsen af 2013. En af-
tale er kommet i stand ift. at særligt farlige patienter fremover kan overflyttes til anden 
afdeling vil formentlig påvirke tallet, så der vil være mindre tvang i 2014. 

 

Inden integrationen med InfoRM i efteråret 2013 har den regionale kvalitetsafdeling for 

Psykiatri og Social udsendt regneark med tvangstal til de deltagende afsnit. Regionen har 

anvendt afsnitskoder i hele 2012 og 2013, og alle deltagende afsnit har således haft ad-

gang til data.  

 

Region Midtjylland har generelt gjort meget for at sikre datakvaliteten og skabe adgang til 

data. Alle afdelingsledelser og den regionale psykiatriledelse modtager hver måned en da-

takvalitetsrapport. Datakvalitet vedrørende tvang er blevet drøftet på to møder i afdelings-

ledelseskredsen, senest i december 2013. 

 

Der er oprettet en intranetside om registrering, indberetning og udtrækning af data over 

anvendt tvang, svar på hyppige spørgsmål og gode fif. Yderligere er der beskrevet en ar-

bejdsgang for fejlmeldinger vedr tvangsindberetninger, som også er tilgængelig på intra-

nettet. Der er oprettet strukturerede sider (SFI’er) vedr. tvang i den fælles elektroniske 

patientjournal MidtEPJ. 

 

Alle sekretærer og læger er blevet undervist i registrering af tvang i Midt EPJ og sekretæ-

rer er desuden blevet undervist i datakvalitetskontrol via Esundhed. Desuden er alle kvali-

tetskoordinatorer blevet undervist i at bruge tvangstallene i InfoRM . 

 

5.4 Implementeringsgruppens evaluering af projektarbejdet i 2013 

Implementeringsgruppen vurderer, at alle projektteam har leveret en stor og dedikeret 

indsats i 2013. Deltagerne har synes, at det er et spændende projekt, og at det især har 

appelleret til plejegruppen. Men der er også problemstillinger, som har været drøftet i im-

plementeringsgruppen. Især på de akutte afdelinger, hvor patienten er indlagt i meget kort 

tid, og personalet derfor føler, at det er et meget lille vindue de har at navigere i, i forhold til 

at arbejde forebyggende med aktiviteter.  
”Der har været en del drøftelser af evidensen – hvad er sammenhængen mellem tvang og 
aktiviteter? Aktiviteter i sig selv er ikke nok. Vi har sat en masse aktiviteter i gang, men 
hvad baserer vi antagelsen på? Det virker som en politisk beslutning, at politikerne synes 
det lyder som en god ide. Det er også tilbagemeldingen vi får i implementeringsgruppen, at 
for en del af de meget syge og komplicerede patienter giver det ikke mening” (tovholder). 
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Det er blevet drøftet i implementeringsgruppen, at projektet har givet anledning til en ny 

forståelse af, at tvang anvendes i meget forskelligartede situationer, der kan kategoriseres 

i fem hovedtyper: 

1) Unge, typisk kvinder med panodil-forgiftning. 

2) Patienter med stofudløste, forbigående psykoser 

3) Patienter med delir 

4) Velkendte patienter med gentagende psykotiske udfald 

5) Patienter med bipolare episoder 

 

Mulighederne for at forebygge tvang, og den indsats som skal iværksættes med henblik på 

at forebygge tvang, determineres i høj grad af, hvilken hovedtype af patienter der er tale 

om.   

 

I sin analyse af tvangsdata, har implementeringsgruppen kunne konstatere, at en meget 

lille gruppe af meget syge patienter er berørt af meget tvang. 38 % af alle bæltefikseringer 

i 2012 i Region Midtjylland kan føres tilbage til 10 patienter. Dette faktum vil implemente-

ringsgruppen sætte særligt fokus på i det fremadrettede arbejde.   

 

Dette understøttes i flere månedsrapporter fra regionen, og i spørgeskemaundersøgelsen 

nævnes det, at data kan være enormt følsomme, da en patient med mange fikseringer kan 

vælte tvangsstatistikken på ingen tid. Det foreslås, at der kigges på patientniveau, for at få 

et mere retvisende billede af, hvordan tvangen anvendes.  

 

I regionen er der blevet arbejdet hårdt på at få data på plads i InfoRM i efteråret 2013, så 

data er tilgængelige for ledelserne. Det er ikke alle team, der har vænnet sig til denne nye 

praksis, da tallene de første måneder af projektet blev trukket af AC-medarbejderen i Kvali-

tetsafdelingen. Til trods for den øgede tilgængelighed af tvangsdata, kan implemente-

ringsgruppen konstatere: 
”… der er mangel på personale på afsnittene, der kan analysere data i Excel og gå ind på E-
sundhed. Der mangler kompetencer på disse områder”. (tovholder) 

 

Dette synspunkt, der måske kan understøttes af, at få team i spørgeskemaundersøgelsen 

vurderer at adgang til forskellige former for tvangsdata, har været en væsentlig faktor for 

det lokale forbedringsarbejde jf. tabel 5.4. 

 

Tabel 5.4 

I hvor høj grad har følgende faktorer bidraget 

til jeres lokale forbedringsarbejde? 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke 

/ Ikke 

relevant 

Grafer med tvangsstatistik for hele regionen/ 

landet 
0 0 4 3 0 

Gennemgang af jeres egne tvangstal og grafer 0 2 1 4 0 

 

Desuden har implementeringsgruppen en generel kritik af databehandling på det nationale 

projekt plan. Serum Instituttet, Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Sekretariat skulle 

have haft bedre styr på data om tvangsforanstaltninger fra projektstart. Det er dog posi-

tivt, at sekretariatet har taget initiativ til at lave en arbejdsgruppe med regional deltagelse 

i Seruminstituttet omkring problemstillingerne med tvangsdata. 
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5.4.1 Implementeringsgruppens vurdering af egen indsats 

Der har været både fordele og ulemper ved implementeringsgruppens decentrale organi-

sering, hvor det nationale sekretariat til forskel fra tidligere projekter, har været mere fra-

værende i forhold til metodevejledning mv. Det, at implementeringsgruppemedlemmet 

kommer fra et andet afsnit end det deltagende afsnit, tænker gruppen har været godt 

tænkt i forhold til spredningseffekten af projektet. Endvidere har organiseringen givet et 

stærkt lokalt ejerskab til projektet i både lokalt i de enkelte team og regionalt.  
”… det er et meget mere regionalt projekt end de tidligere projekter om tvang har været”. 
(tovholder) 
 

I praksis vurderer implementeringsgruppen, at der i enkelte tilfælde har været nogle ulem-

per, som hænger sammen med det vilkår, at der har været stor forskel på afsnit, som tidli-

gere har været med i et gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang, og derved kender 

arbejdsmetoden og afsnit, hvor hverken implementeringsgruppevejleder eller team har 

kendskab til metoden. I det sidste tilfælde har det været svært at få hele medarbejder-

gruppen involveret, og der har manglet støtte til implementeringsvejlederen. Og man har 

ikke følt sig godt nok klædt på af den vejledning, man har modtaget på læringsseminarer-

ne. Et andet deltagende afsnit har oplevet uro via fyringsrunder, omstruktureringer, syg-

dom og stor personaleudskiftning, som har skabt vanskelige betingelser for at gennemføre 

projektarbejdet. Faktorer, som implementeringsgruppen ikke har haft indflydelse på. For 

andre deltagende afsnit har der været en stor synergieffekt i at deltage i projektet, og Gen-

nembrudsmetoden har været anvendt til andre udviklingsmål og aktiviteter end tvang. 

 

Generelt er opgavens størrelse kommet bag på medlemmerne i implementeringsgruppen. 

Tovholderen for implementeringsgruppen har været placeret centralt i Kvalitetsafdelingen 

og har primært taget sig af dataunderstøttelsesdelen og stået for afholdelse af de faste 

månedlige møder i implementeringsgruppen. Der har ikke været normeret særlige timer til 

projektarbejdet. Projektarbejdet er blevet integreret i den daglige drift især omkring data-

understøttelse, hvor det ikke kun er de deltagende afsnit, men alle afsnit i Region Midtjyl-

land, der nu kan trække tvangsstatistik fra InfoRM systemet. Det har været en stor udvik-

lingsopgave i projektet, og udfordringen er nu, at få afsnittene til at trække deres egne tal 

og analysere dem i forhold til det fremadrettede arbejde.  

 

I forhold til samarbejdet med det nationale sekretariat, har deltagende afsnit fra tidligere 

tvangsprojekter kommenteret på, at sekretariatet er mere fraværende og usynligt end i 

tidligere projekter. Det har i højere grad været vejledningen fra den lokale implemente-

ringsgrupperepræsentant, som de har kunnet trække på, og rollefordelingen mellem se-

kretariatet og implementeringsgruppen har ikke været helt klar for deltagerne.  

 

5.4.2 Implementeringsgruppens Initiativer til at styrke ledelsens engagement omkring 

nedbringelse af tvang og spredning af initiativerne 

Implementeringsgruppen mener, at der har været god ledelsesopbakning til projektet både 

lokalt og i psykiatriledelsen. Dette er bl.a. også ansporet af den bevågenhed, der er i pres-

sen og offentligheden omkring anvendelse af tvang.  

 

I forhold til de lokale ledelser, har det været den lokale implementeringsgruppevejleder, 

der har haft kontakten til disse og ikke gruppen som helhed.   
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Der har været god adgang til psykiatriledelsen, der har bakket op om projektet. Psykiatrile-

delsen i Region Midtjylland holder hver måned møder med afdelingsledelserne. På et af de 

månedlige møder har alle 7 deltagende projektteam præsenteret deres projekter, og afde-

lingslederne anerkendte deres arbejde.  

 

Implementeringsgruppens vurdering af ledelsesopbakning er delvis afspejlet i projekttea-

menes spørgeskemabesvarelse, hvor der er tilfredshed med den lokale afsnitsledelses bi-

drag. Det ser anderledes ud for afdelingsledelsen, hvor teamene ikke vurdere, at der har 

været høj grad af bidrag til arbejde. Det samme gælder for den overordnede psykiatriledel-

se jf. tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5 

I hvor høj grad har følgende faktorer bidraget 

til jeres lokale forbedringsarbejde? 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I 

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved 

ikke/ 

Ikke 

relevant 

Vejledning fra den regionale implementerings-

gruppe/ regional projektleder 
0 2 4 1 0 

Den lokale afsnitsledelse 2 4 1 0 0 

Afdelingsledelsen/centerledelse/  

klinikledelsen 
1 1 3 1 1 

Den regionale psykiatriledelse 0 1 2 3 1 

 

I forhold til spredning af erfaringer og tiltag fra projektdeltagerne til afsnit, der ikke er en 

del af projektet, har Region Midtjylland afholdt en læringsdag. Den 7. januar 2014 afviklede 

den regionale implementeringsgruppe sammen med de deltagende projektteam en ’Læ-

ringsdag om nedbringelse af tvang i psykiatrien’. Initiativet var første skridt i spredning af 

projekterfaringerne til andre afdelinger i regionen. Der deltog i alt 80 personer i arrange-

mentet, og alle afdelinger var repræsenteret fra hele regionen. Deltagerne var både afde-

lingsledere og almindelige medarbejdere.  På regionens intranet lægges alle udarbejdede 

materialer ud, så de bliver tilgængelige for alle afsnit. Desuden er der kontaktpersoner fra 

de deltagende afsnit, som kan kontaktes og tilbyder at komme på besøg og fortælle om 

projektet samt konkrete initiativer og redskaber til interesserede afdelinger.  

 

Implementeringsgruppen vil i 2014 forsøge at få en journalist til at besøge nogle af projekt-

teamene, med henblik på at samle gode historier sammen fra projektet. Historierne kan 

indgå i det fremadrettede sprednings- og motivationsarbejde i regionen. 
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6 Status for Region Syddanmarks deltagelse i projekt 
I Region Syddanmark har hovedfokus været at fremme tilbuddet om fysiske aktiviteter på 

de deltagende afsnit. Satspuljemidlerne er primært anvendt på ansættelse af projekt- og 

aktivitetsmedarbejder, indkøb af motions- og sansestimulerende redskaber samt indret-

ning af udearealer. 

 

6.1 Regional organisering af projektet 

Region Syddanmark deltager med 7 projektteam, der alle er tværfagligt sammensat. I alt 

deltager ca. 40 medarbejdere fra psykiatrien i Region Syddanmark fordelt på forskellige 

faggrupper som: sygeplejersker, plejere, SOSU assistenter, ergoterapeuter, pædagoger, 

fysioterapeuter og en enkelt overlæge. De 7 projektteam er geografisk spredt i hele regio-

nen fra Svendborg i øst, Esbjerg i vest og Augustenborg i syd. Deltagerne fordeler sig in-

denfor 2 områder i psykiatrien: almen psykiatri (5 team), og ungdomspsykiatri (2 team). 

 

I Region Syddanmark består den regionale implementeringsgruppe af 4 personer og ledes 

af en, til projektet ansat, projektleder. Projektlederen er uddannet fysioterapeut og har til 

opgave at iværksætte, opstarte og facilitere medarbejderne i at anvende fysisk- og sanse-

stimulerende aktiviteter på de deltagende afsnit ud over at være projektleder. Projektlede-

ren udgør kernen i implementeringsgruppen og har daglig arbejdssted på afsnittet i Kol-

ding, men besøger minimum 1 gang om måneden de øvrige deltagende afsnit i regionen. 

Projektlederen støttes løbende af de 3 øvrige medlemmer. Et medlem arbejder som kvali-

tetskoordinator i psykiatrien Kolding-Vejle, Fredericia og de to øvrige sidder centralt place-

ret i administrationen som AC-medarbejdere. Deres funktion er primært at sørge for data-

understøttelse af de deltagende afsnit. Der har været afholdt 2 møder i implementerings-

gruppen i 2013 ud over ad hoc kommunikation og deltagelse i implementeringskurser og 

læringsseminarer. 

 

6.2 Projektaktivitet i Region Syddanmark 

De 7 projektteam i Region Syddanmark har formået at øge tilbuddet om aktiviteter mar-

kant i 2013. 5 team svarer i høj grad til dette spørgsmål. Langt de fleste team har fået ind-

ført fysisk aktivitet som en del af deres grundstruktur, med faste daglige eller ugentlige 

aktiviteter. Der er desuden blevet indkøbt motionsudstyr og sansestimulerende udstyr til 

afsnittene jf tabel 6.1. 

 

Tabel 6.1 

Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Der er kommet flere aktivitetstilbud til patien-

terne 
5 1 1 0 0 

Der er indkøbt nyt udstyr, motionsredskaber mv. 3 4 0 0 0 

 

Udover fokus på iværksættelse af aktiviteter er der blevet arbejdet med at implementere 

forskellige dokumentationsredskaber fx registrering af aktivitetsniveau, daglige scoringer 

af alle patienter med Brøset Violence Checkliste (BVC) og systematisk brug af mestrings-

skemaer for alle patienter. Der er arbejdet med både individuelt tilrettelagte træningsfor-

løb med patienter, hvor der er udarbejdet særlige actioncards til instruktion af gennemfø-
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relse og udarbejdet et træningsplan.  Der er også arbejdet med fælles og sociale aktiviteter 

fx morgengymnastik og fælles morgenmøder, hvor patienterne i nogle tilfælde har stået 

for indholdet.  

 

Liste over implementerede aktivitetstiltag i Region Syddanmark. 

 Faste daglige/ugentlige aktiviteter som en del af grundstrukturen på afsnit-

tet fx motionscykling, work-out, gymnastik,  

 ½ times aktivitet til alle patienter i bælte Motionscykler  

 Strukturerede individuelle træningsforløb med træning ca. 3 gange ugent-

ligt til patienter der er i risikogruppe for tvang. Der er lavet en træningsplan 

til dem, som de selv er medansvarlig for) 

 Boksning, Sjip, hula-hop,  

 Patientstyret morgenmøde, hvor nogle af patienterne har spillet musik  

 Actioncards med forslag til bevægelse på væggene i lukket afsnit som inspi-

ration  

 Mestringsstrategiskema, mestringsanalyse, samarbejdsaftaler  

 

6.2.1 Evaluering af tilbud om fysisk aktivitet som forebyggelse af tvang 

Flere af afsnittene har løbende lavet dokumentation omkring antallet af aktivitetstilbud og 

antal patienter, der har deltaget i aktiviteterne. I projektlederens notat for projektets halv-

årsstatus gives et eksempel på et teams udvikling:  
”Antallet af aktivitetsminutter er steget fra 274 minutter i juni 2013 til 1470 minutter i au-
gust 2013 og stigningen i antallet af patienter i aktivitet er steget fra 21 patienter til 44 pa-
tienter i samme periode”. 
 

Det observeres endvidere, at de iværksatte aktiviteter fra personalets side motiverer pati-

enterne til selvstændigt at fortsætte med andre aktiviteter: 
”Der har været op til flere gange, hvor den fysiske aktivitet, som den aktivitetsansvarlige 
har stået for, har inspireret patienterne til at fortsætte umiddelbart efter med anden akti-
vitet. Det er da et fremskridt der gør noget”. 

 

Et andet team mener, at der er opnået gode resultater via arbejdet med fysisk aktivitet, 

selvom det ikke direkte afspejler sig i tvangstallene: 
”Vi har endnu ikke opnået de store resultater på tvangstallene, men vi har opnået en bedre 
relation til patienterne, og motivationen til anvendelse af fysisk aktivitet er højnet blandt 
personalegruppen”. 

 

Større motivation fra både patienter og medarbejdere til at lave fysiske aktiviteter og do-

kumentationen af, at der både tilbydes flere aktivitetstilbud på afsnittene og flere patien-

ter deltager, er et konkret outcome, som Region Syddanmark fremhæver ved projektdelta-

gelsen i 2013.  

 

I en kommentar der er tilføjet spørgeskemaet i forhold til, hvilke barrierer der har været for 

nedbringelse af tvang fremhæver et team, det at arbejde med fysisk aktivitet har mødt 

modstand:  
 Der er en fordom iblandt flere personaler om, at det kun er fysioterapeuter og ergote-

rapeuter, der står for aktiviteter. 

 

Derudover har der været udfordringer for flere projektteam pga. stort personaleflow, or-

ganisationsændringer og manglende tid og ressourcer til projektarbejde.  
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6.2.2 Kompetenceudvikling og videndeling blandt personale 

Flere af projektdeltagerne i Region Syddanmark har gennemført en uddannelse som fysisk 

aktivitetskonsulent (FAK), som udbydes af Dansk Arbejder Idrætsforbund. I 2013 er der 

blevet uddannet 17 medarbejdere, der har et særligt ansvar for at iværksætte fysisk aktivi-

tet på afsnittene. Kursets formål er ifølge kursusbeskrivelsen, at uddanne nøglepersoner 

på de psykiatriske afsnit, så de bliver klædt på til at kunne facilitere implementeringen af 

fysisk aktivitet. På kurset har medarbejderne fået undervisning i at arbejde med processer, 

hvor de selv udvikler et konceptet for mere fysisk aktivitet i hverdagen. På kurset er der 

også fokus på, hvordan aktiviteter kan forankres på det organisatoriske niveau fx  hvilke 

elementer, der skal være i en handlingsplan, monitorering af aktiviteterne samt måling af 

deres kvalitet. Som del af uddannelsen, skal nøglepersonerne arrangere ledelsesmøder, 

hvor afsnitsledelsen inklusiv ledende overlæger deltager.  

 

Projektteamene har anvendt tavler og tavlemøder til, at få formidlet projektet og være 

synlige på afsnittet og få engageret det øvrige personale i projektarbejdet. 

 

Udover aktivitetskonsulentuddannelse har hele personalegruppen på de deltagende afsnit 

i Region Syddanmark fået kurser og undervisning i bl.a.:  

 Brøset Violence Checklist  
 Ball-stick massage 
 Sanseintegration 
 Lokale temadage om forebyggelse af tvang 
 Temadag om tvang som del af projektet Den Integrative Psykiatriske Afdeling 

 

I forhold til projektteamenes vurdering af personalets deltagelse og kompetencer i for-

holdt til at tilbyde aktiviteter og arbejde forebyggende med tvang oplyses det, at plejeper-

sonalet deltager i aktiviteter med patienterne, men at lægerne i mindre grad er involveret i 

dette arbejde. Der er fortsat efterspørgsel på kompetenceudvikling i forhold til at kunne 

tilbyde aktiviteter og deeskalere konflikter, som det fremgår af tabel 6.2. 

 

Tabel 6.2 

Personalets deltagelse og kompetencer 
I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved Ikke/ 

Ikke 

relevant 

Plejepersonalet deltager i aktiviteter med 

patienter på afsnittet  
3 2 2 0 0 

Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at 

forebygge brugen af tvang  
1 2 3 1 0 

Personalet har de nødvendige kompetencer 

til at deeskalere konflikter 
2 5 0 0 0 

Personalet har de nødvendige kompetencer 

til at kunne tilbyde patienterne målrettede 

aktiviteter * 

1 3 3 0 0 
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Projektteamenes besvarelse af spørgsmålet om, hvorvidt personalet har de nødvendige 

kompetencer til, at tilbyde patienterne målrettede aktiviteter tyder på, at der fortsat er 

behov for undervisning på området, da kun et team kan svarer i høj grad på dette spørgs-

mål. Dette understøttes af kommentarerne i spørgeskemaet: 
 Der er behov for undervisning af personalet. Der er aktiviteter på afsnittet, som gene-

reres af få personaler. 

 

6.2.3 Inddragelse af patienter og pårørende  

I det daglige, kliniske arbejde er der flere team, der vurderer, at de i høj grad inddrager pa-

tienterne i aktiviteter og spørger ind til deres tidligere erfaringer. Pårørende inddrages i 

mindre omfang. 

 

Tabel 6.3 

Patient- og pårørendeinddragelse 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke / 

Ikke 

relevant 

Personalet spørger patienterne om deres 

egne erfaringer med aktiviteter 
3 3 1 0  

Personalet inddrager aktivt patienterne i 

planlægningen af målrettede aktiviteter 
2 2 2 1  

Aktivitetstilbud indgår som en fast del af 

patientens behandlingsplan 
2 0 3 2  

Patienterne giver tilbagemelding på afsnit-

tets aktivitetstilbud 
0 4 2 1  

Personalet spørger pårørende for at ind-

drage deres viden om patienten 
2 1 1 2 1 VI 

Pårørende deltager aktivt i aktiviteter med 

indlagte patienter 
1 0 0 5 1 IR 

 

I kommentarfeltet oplyser et af teamene følgende som forklaring på manglende pårøren-

deinddragelse:  
 Vi har endnu ikke udarbejdet en retningslinje vedr. pårørendeinddragelse. 
 De pårørende har ikke adgang til fællesarealet på afd. for at varetage omsorg for de øv-

rige indlagte patienter. 

 

Et af afsnittene har haft fokus på at lave informationsmateriale til patienter, hvor det 

fremgår, hvilke aktiviteter der er på afsnittet, samt at fysisk aktivitet forventes af patien-

terne.  På flere afsnit er det dog en problemstilling, at en del af patienterne ikke kan kom-

me udenfor afdelingen, fordi de er varetægtsfængslet. Dette kan virke begrænsende i for-

hold til omfanget af tilbud, som denne patientgruppe kan benytte, fx aktiviteter på udea-

realer. 

 

Udover samarbejdet med de indlagte patienter i den kliniske praksis, har der på det organi-

satoriske plan i projektet deltaget medlemmer fra lokale og nationale brugerafdelinger fra 

LAP, BEDRE PSYKIATRI og SIND på de 2 regionale læringsseminarer, der har været afholdt. 

På baggrund af en LAP repræsentants oplæg på en brugerworkshop om forebyggelse af 

tvang, har projektlederen udviklet en illustration af, hvordan tvang opleves og kan fore-

bygges set ud fra et patient perspektiv, der benyttes i projektet. 
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Figur 6.1 Patientperspektiv på tvang 

 

 
 

 

6.3 Udviklingen af tvang for deltagende afsnit i Region Syddanmark 

I det følgende vises dels en opgørelse af de fire mest anvendte tvangstyper; dels en opgø-

relse af udviklingen i bæltefikseringer. Resultaterne bør i lighed med afsnit 3.2 vedrørende 

landsplan læses med de i afsnit 3.1. nævnte forbehold og metodiske udfordringer in mente.  

 

Figur 6.2 viser Region Syddanmarks udvikling i antal tvangsepisoder 2013 for tvangstyper-

ne beroligende medicin, bæltefiksering, fiksering med remme og fastholden. I figuren ses 

en del variation henover året på tre af de fire tvangstyper, mens antal episoder med fast-

holden er stabilt lavt. Der er ikke noget skift, jf. afsnit 3.1, så ændringerne kan være tilfæl-

dig variation.  
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Figur 6.2.  Udvikling i antal tvangsepisoder på deltagende afsnit 2013 
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Konkret viser figur 6.2 at antallet af bæltefikseringer pr. måned varierede mellem 16 og 54 

(median = 30).  Antal fastholdelser varierede mellem 1 og 11 pr. måned (median = 3). Antal 

tvangsepisoder med remme varierede mellem 9 og 41 pr. måned (median = 24).  Antal epi-

soder med beroligende medicin pr. måned varierede mellem 23 og 93 (median = 47). Kurven 

for beroligende medicin topper i marts måned. De sidste fire måneder har antallet at 

tvangsepisoder ligget under medianen.  

 

Figur 6.3 nedenfor viser udviklingen i antal bæltefikserede patienter sammenholdt med 

antal påbegyndte bæltefikseringer og varigheden heraf i 2013. Antal bæltefikserede pati-

enter og antal påbegyndte bæltefikseringer varierer med et max-antal på omkring 50. Kur-

ven for samlet varighed topper midt på året, men der er ikke sket et skift, jf. afsnit 3.1, så 

udviklingen kan være tilfældig variation.  
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Figur 6.3.  Udvikling i antal bæltefikseringer på deltagende afsnit 2013 

 
 

6.3.1 Projektteamenes mål for deltagelse i projektet 

I Region Syddanmark har 2 ud af 7 team defineret mål om, at de vil nedbringe antallet af 

bæltefikseringer, og 3 team ønsker at nedbringe varigheden af bæltefikseringer med 20-25 

%. 3 team har mål om at nedbringe anvendelsen af beroligende medicin med 20-25 %. 5 ud 

af 7 team har formuleret en målsætning om at nedbringe anvendelsen af tvang.  

 

Der er ikke belæg for at sige at målene er opfyldt, men graferne har et lovende forløb.  

 

De to ungdomspsykiatriske afsnit fra Esbjerg og Odense er gået et skridt videre og har 

formuleret mål om nul anvendelse af tvang i afsnittet. Formuleringen af disse mål er i af-

snittet i Esbjerg blevet fulgt op af en nultolerance politik overfor tvang på afsnittet, hvor 

ledelsen aktivt er gået ind i etablering af en støttestruktur ved at etablere en taskforce 

omkring tvang. Taskforcen består af medarbejdere med en særlig tilkaldefunktion og kom-

petencer i forhold til akut behandling. 

 

6.3.2 Monitorering af data om tvangsepisoder i Region Syddanmark 

I nyhedsbrevet, der udgives om projektet i Region Syddanmark, fremgår det i nr. 2 fra sep-

tember 2013, at deltagerne ikke har fået data på afsnitsniveau fra projektets start. Men fra 

september 2013 er tvangsstatistik på afsnitsniveau blevet gjort tilgængeligt på regionens 

intranet. Til trods for dette tiltag, er det et meget forskelligartet svar, projektteamene gi-

ver på spørgsmålet om, i hvor høj grad de har haft adgang til tvangsdata. 

 

Hvor 3 team nævner, at de i mindre grad har haft adgang til tvangsdata og 1 team at de slet 

ikke har haft adgang. Det vurderes heller ikke af projektteamene, at der er kommet nye 

retningslinjer, der har haft betydning for anvendelsen af tvang i regionen. 
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Tabel 6.4 

Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 
I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke / 

Ikke 

relevant 

Personalet har fået adgang til tvangstal 

på afsnitsniveau 
2 1 3 1 0 

Der er kommet nye retningslinjer af be-

tydning for anvendelse af tvang 
0 2 0 4 1 

 

Projektteamenes vurdering af de resultater, de har opnået vedr. tvang i 2013 er moderate. 

2 projekt team svarer i nogen grad, men ingen i høj grad og 2 team slet ikke jf. tabel 6.5.   

 

I kommentarfeltet fremgår et af teamenes refleksioner: 
 Det er uklart, hvorvidt tallene i tvangsstatistikken er et reelt billede af virkelighe-

den, da det bl.a. er meget afhængig af, hvem der er indlagt på afdelingen 

 
Flere projektteam har konkrete eksempler på, at aktivitetstilbud direkte har forebygget 

anvendelsen af tvang.  

 

Tabel 6.5 

Resultater 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke / 

Ikke 

relevant 

Vi har opnået konkrete resultater i forhold 

til nedbringelse af tvang i 2013 
0 2 1 2 2 

Vi har konkrete eksempler på at aktivitets-

tilbud direkte har forebygget anvendelsen 

af tvang 

1 3 1 0 2 

Vi har reduceret antallet af  bæltefikserin-

ger på afsnittet 
0 2 0 2 3 

Vi har reduceret varigheden af bæltefikse-

ringer 
0 1 0 2 4 

Vi forventer at omfanget af tvang  reduce-

res i 2014 
2 3 2 0 0 

 

Der er i forskellig grad forhåbninger fra de fleste team om, at omfanget reduceret i 2014. 

Et af teamene kommenterer, at: 
 Vi har en forhåbning om at vores tvang reduceres og det er det vi arbejder hen i 

mod. Vi er i forvejen en afdeling med lidt tvang, derfor forholder vi os til at forhå-
be og arbejde så godt vi kan 

 

Den SEI-ansvarlige ac-medarbejder i implementeringsgruppen har i oktober 2013 været i 

dialog med de registreringsansvarlige lægesekretærer om registreringsproblemer i SEI-

databasen i forhold til, at støtte datakvaliteten fra de deltagende afsnit.  

 

6.3.3 Implementeringsgruppens evaluering af projektarbejdet i 2013 

Implementeringsgruppen vurderer, at alle projektteam gør en god indsats i projektet. Det 

er primært projektlederen, der har kontakten til de 7 projektteam og hun har følt sig vel-

kommen på de forskellige lokaliteter.   
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”Projektteamene er begyndt at komme i dybden af tingene og begynder at idégenerere og 
får deres kollegaer med… Der sker en kulturforandring i teamene, de laver mange indsat-
ser… Det virker, det kan ikke nødvendigvis ses på tallene, men det kan ses andre steder”. 
(projektleder) 

 

Nogle team har allerede fysioterapeuter og ergoterapeuter til rådighed, hvilket projektle-

deren har observeret gør arbejde t med fysisk aktivitet lettere: 
”Terapeuterne er en vigtig faggruppe til at forebygge tvang, som en del af grundstruktu-
ren i det daglige arbejde. De tænker behandling på en anden måde end sygeplejersker og 
tænker ikke medicin men terapi i forhold til det daglige arbejde”. (projektleder) 

 

Der har også været udfordringer i 2013 omkring projektet. Det har fx været en udfordring 

at få generet tvangsdata til projektafsnittene. Implementeringsgruppen kunne have øn-

sket, at vigtigheden af data kunne have været tydeligere fra projektstart af. Den dataan-

svarlige i implementeringsgruppen er desuden blevet udskiftet pga. barsel, så det har ta-

get tid at få etableret praksis. Til trods for at adgangen til egne tvangsdata på afsnitsni-

veau er blevet forbedret, fremgår det af spørgeskemaundersøgelsen, at der fortsat er 

team der ikke oplever dette i regionen jf. tabel 6.4. 

 

Desuden har der været nogle organisatoriske udfordringer på nogle af projektafsnittene, 

hvor der har været stor personaleudskiftning i både projektteam og afsnitsledelsen. 
”Projektteamene oplever, at hvis der er organisatorisk eller ledelsesmæssigt rod på afsnit-
tet så påvirker det negativt. Hvis ledelsen ikke er synlig, har det en negativ effekt … ledel-
sen er forpligtet til at være tydelige om, hvor på vigtighedsskalaen projektet ligger og ven-
de tilbage til det i den daglige drift”. (projektleder) 
 

6.3.4 Implementeringsgruppens vurdering af egen indsats 

Implementeringsgruppens arbejde har primært været løftet af den til projektet ansatte 

projektleder. Projektlederen har stået for alle opgaver, der har været relateret til projekt-

teamene og organiseringen af projektet i regionen fx via læringsseminarer, nyhedsbreve 

og kompetenceudvikling. Databearbejdningen af tvangtal har været placeret centralt hos 

en AC-medarbejder, der også deltager i den nationale arbejdsgrupper, der er nedsat i Sta-

tens Seruminstitut.  Der har været afholdt 2 møder i implementeringsgruppen i 2013 samt 

løbende ad hoc kommunikation. Der har ikke fra starten været en klar fordeling af opgaver 

og roller i gruppe, hvilket måske kan styrkes i 2014: 
”Det er utydeligt hvad vi skal som implementeringsgruppe og gruppen som sådan, har i 
nogen forstand været usynlig, fordi det har været projektlederens opgave at varetage 
næsten alle opgaver i projektet, man kunne lave et forslag til, hvordan man kunne styrke 
og fordele rollerne”. (Projektlederen) 

 

Projektteamene i Region Syddanmark har en positiv oplevelse af vejledningen fra imple-

menteringsgruppen og vurderer i spørgeskemaundersøgelsen, at det i høj grad og i nogen 

grad har bidraget til det lokale forbedringsarbejde jf. tabel 6.6. 

 

6.3.5 Implementeringsgruppens initiativer til at styrke ledelsens engagement omkring 

nedbringelse af tvang og spredning af initiativerne 

Implementeringsgruppen oplever, at de har haft let adgang til ledelsen og oplever, at der er 

ledelsesmæssig opbakning til projektet og at ledelserne gerne vil italesætte projektet. 
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Denne holdning deles kun i nogen grad af projektteamene i Region Syddanmark jf. tabel 

6.6. De vurderer generelt ikke, at ledelsen har bidraget til det lokale forbedringsarbejde i 

særlig høj grad. Der, hvor bidraget vurderes mest positivt, er på afsnitsledelsesniveau. I 

kommentarfeltet kommenterer et team: 
 Det har været positivt og vigtigt, at vores afsnitsledelse har bakket op om projek-

tet, da det har gjort, at projektet har været en prioritering i det daglige arbejde 

 

Tabel 6.6 

I hvor høj grad har følgende faktorer bidraget 

til jeres lokale forbedringsarbejde? 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Vejledning fra den regionale implemente-

ringsgruppe/ regional projektleder 
3 4 0 0 0 

Den lokale afsnitsledelse 1 1 3 2 0 

Afdelingsledelsen/centerledelse/klinikledelsen 0 1 3 3 0 

Den regionale psykiatriledelse 0 0 1 5 1 

 

Projektlederen i implementeringsgruppen skal i starten af 2014 fremlægge halvvejsstatus 

for projektet på kvalitetsrådsmøde i Region Syddanmark. Det er første gang projektet 

komme på dagsordenen i dette forum.  

 

I forhold til spredningsaktiviteter skal projektet i 2014 spredes til andre afsnit, og flere 

medarbejdere fra andre afsnit skal tilbydes fysiskaktivitetskonsulentuddannelsen (FAK). 
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7 Status for Region Nordjyllands deltagelse i projekt 
I Region Nordjylland har der været fokus på anvendelsen af fysisk aktivitet til forebyggelse 

af tvang. Satspuljemidlerne har været anvendt til at ansætte en aktivitetsmedarbejder og 

indkøb af udstyr. 

 

7.1 Regional organisering af projektet 

Region Nordjylland er oprindeligt indmeldt i satspuljen med 3 projektteam. En organisati-

onsændring i Brønderslev har imidlertid betydet, at der deltager 4 projektteam. Alle team 

er tværfagligt sammensat, og der deltager i alt ca.  23 medarbejdere fra psykiatrien i Regi-

on Nordjylland. Afsnittene er geografisk fordelt på 2 afsnit i Aalborg og 2 afsnit i Brønders-

lev. Deltagerne er alle fra det almene psykiatriske område.  

 

I Region Nordjylland er der etableret en regional implementeringsgruppe, der består af 5 

personer og ledes af, en til projektet ansat, projektleder. Projektlederen er uddannet 

cand.mag i idræt og psykologi og har til opgave at iværksætte, opstarte og træne medar-

bejderne i at anvende fysiske aktiviteter på de deltagende afsnit ud over at være projektle-

der. Projektlederen udgør kernen i implementeringsgruppen og har daglig arbejdssted på 

afsnittene i Aalborg med udkørende funktion til Brønderslevafsnittene. De øvrige deltagere 

i implementeringsgruppen er 1 souschef og 3 afsnitsledere, der alle er sygeplejersker fra 

de deltagende afsnit.  

 

7.2 Projektaktivitet i Region Nordjylland 

I Region Nordjylland fokuseres der på arbejdet med fysisk aktivitet og på, hvordan persona-

le og patienter kan have let adgang til aktiviteter, hvilket bl.a. indbefatter let adgang til 

inspiration og information om anvendelsen af motionsredskaber. Der har været gode for-

hold til at kunne anvende udearealer ved de psykiatriske afdelinger. I særdeleshed i Brøn-

derslev, hvor der er etableret en multibane, og hospitalet er beliggende ved store grønne 

arealer samt skovområder, der kan anvendes til aktiviteter. I både Aalborg og Brønderslev 

er der desuden etableret et samarbejde med en lokal idrætsforening og kommunale 

idrætstilbud, hvor patienter kan deltage i sportsaktiviteter. På begge lokaliteter er der mu-

lighed for at anvende idrætshal til fysiske aktiviteter.  

 

Liste over implementerede aktivitetstiltag i Region Nordjylland 

 Fast planlagte aktiviteter om motion/idræt som strukturerede aktiviteter  i 

ugeplan  

 Morgen/eftermiddagsmøder og morgengymnastik 

 Aktiviteter på tværs med andre afsnit  

 Fysiske aktiviteter i hal/motionsrum, hockey, badminton, bordtennis, fod-

bold, styrketræning  

 Daglige gåture i gågruppe 

 Aktivitet på multibane  

 Løb og cykling  

 Mountainbiketure i kuperet terræn 

 

7.2.1 Evaluering af tilbud om fysisk aktivitet som forebyggelse af tvang 

Der er stor enighed blandt projektteamene om, at der er kommet flere aktivitetstilbud til 

patienterne i 2013 jf. tabel 7.1. Aktiviteterne er understøttet af indkøb af mountainbikes og 

andet udstyr. For at gøre information og anvisning i anvendelse af udstyr til fysiske aktivi-
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teter let tilgængelig, bliver der anvendt QR koder, der kan scannes af en smartphone eller 

tablet, hvorefter en instruktionsfilm vises for personalet eller patienten. 

 

Tabel 7.1 

Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke / 

Ikke 

relevant 

Der er kommet flere aktivitetstilbud til 

patienterne 
2 2 0 0 0 

Der er indkøbt nyt udstyr, motionsredska-

ber mv. 
3 1 0 0 0 

Der er gennemført andre tiltag med det 

formål at reducere omfanget af tvang 
1 2 1 0 0 

Der er gennemført tiltag med det formål 

at forbedre kvaliteten af tvangsepisoder-

ne 

1 2 1 0 0 

 

Som en del af projektarbejdet er der blevet samlet gode historier med konkrete eksempler 

på, at patienter, der har arbejdet med fysisk aktivitet som del af behandlingen, har fået det 

bedre.  

 

I projektteamenes besvarelse af spørgeskemaet fremstår der ikke et entydigt billede af, at 

tilbuddet om flere aktiviteter også er med til at forebygge tvang. Et enkelt team har ek-

sempler på at aktivitetstilbud, som i høj grad har forebygget anvendelsen af tvang, mens 

resten af teamene vurderer i nogen grad jf. tabel 7.2. 

 

Tabel 7.2 

Resultater 
I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke / 

Ikke 

relevant 

Vi har opnået konkrete resultater i forhold til 

nedbringelse af tvang i 2013 
1 2 0 0 1 

Vi har konkrete eksempler på at aktivitetstil-

bud direkte har forebygget anvendelsen af 

tvang 

1 1 1 0 1 

 

Implementeringsgruppen har reflekteret over det fremtidige arbejde i projektet. Et af de 

fremadrettede indsatsområder er, at der udover at arbejde målrettet på at fastholde akti-

vitetstilbud, også skal arbejdes med andre metoder til at adresserer tvang:  
”Ud over at bevare vore fokus på fysisk aktivitet og dennes betydning, skal vi tillige øge vo-
res fokus på de patienter, der kræver individuelle indsatser. For de dårlige patienter, der 
potentielt er i risikozonen for tvang formår ofte ikke at være med til de generelle aktivite-
ter, der tilbydes. Vi skal derfor etablere et tættere samarbejde med lægerne og psykolo-
gerne i forhold til den kreative tænkning. Vi kan nå rigtig langt med at turde vove at arbej-
de tværfagligt.” (projektleder) 
 

Det nævnes også i månedsrapporter fra de deltagende afsnit, at den patientgruppe, som 

man fremadrettet skal have fokus på, er de meget dårlige patienter, der ikke formår at del-
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tage i aktiviteter. Dette skal ses i lyset af en markant stigning i bæltefikseringer og fasthol-

delser i årets sidste måneder på nogle af afsnittene. 
”Vi har erfaret, at det er de patienter, der ikke deltager i aktiviteterne, der bliver udsat for 
tvang og fremadrettet skal vi have fokus på disse patienter”. (månedsrapport:jan14) 

 

7.2.2 Kompetenceudvikling og videndeling blandt personale 

Der har i Region Nordjylland været afholdt 2 x 3 dages fysisk aktivitetskursus for en bred 

målgruppe. I alt har 22 personer deltaget i kurset, hvoraf flere medarbejdere kom fra de to 

deltagende afsnit i Aalborg. Derudover var der deltagere fra bosteder i socialpsykiatrien for 

at skabe kontinuitet omkring anvendelse af aktiviteter på tværs af sektorer. Ifølge kursus-

beskrivelsen er formålet med kurset at styrke de faglige kompetencer for medarbejderne, 

så de kan arbejde målrettet med fysisk aktivitet som en væsentlig del af behandlingen, 

både ud fra et teoretisk og praktisk plan. Der er i uddannelsen fokus på sundhed, relations-

arbejde, brugerinddragelse samt et fremadrettet perspektiv på den organisatoriske foran-

kring af fysisk aktivitet.  

 

I spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at personalet både oplever, at de har de nød-

vendige kompetencer til at tilbyde aktiviteter til patienterne, og at de deltager i aktiviteter-

ne med patienterne. I forhold til konflikthåndtering og deeskalering oplyser alle 4 team at 

de kun i nogen grad har kompetencerne til dette jf. tabel 7.3. 

 

Tabel 7.3 

Personalets deltagelse og kompetencer 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Plejepersonalet deltager i aktiviteter med 

patienter på afsnittet  
2 2 0 0 0 

Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at 

forebygge brugen af tvang  
2 2 0 0 0 

Personalet har de nødvendige kompetencer 

til at deeskalere konflikter 
0 4 0 0 0 

Personalet har de nødvendige kompetencer 

til at kunne tilbyde patienterne målrettede 

aktiviteter * 

1 3 0 0 0 

 

I kommentarfeltet oplyser teamene, at der fortsat er behov for kompetenceudvikling især for 

lægegruppen, men også fremtidige ønsker om at ansætte flere faggrupper i psykiatrien: 
 Ønske om fast ansat aktivitetsmedarbejder i afsnittet, som primus motor. 
 Kompetenceudvikling i lægegruppen om anvendelse af tvang. Kan evt. være ved ny-

ansat overlæge som kan give kontinuerligt fokus på anvendelse af tvang i læge-
gruppen. 

 At der kan tænkes ud af boksen, mht. andre typer ansættelser, fx pædagoger, fysio-
terapeuter, ergoterapeuter, udviklingssygeplejersker. 

 

7.2.3 Inddragelse af patienter og pårørende  

Alle team har fokus på at inddrage patienterne aktivt i planlægningen af målrettede aktivi-

teter om end i varierende grad. To team oplyser, at aktivitetstilbud i høj grad indgår som en 

fast delt af patientens behandlingsplan. Det ser imidlertid ikke ud til, at inddragelse af pati-

entens egne erfaringer, og efterspørgsel af patienters tilbagemelding på afsnittets aktivi-
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tetstilbud praktiseres i særlig høj grad jf. tabel 7.4. Det kunne tyde på, at det kommunikati-

ve element omkring aktiviteter i forhold til patienter ikke har en stærk understøttelse på 

flere af afsnittene.  

 

Tabel 7.4 

Patient- og pårørendeinddragelse 

 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Personalet spørger patienterne om deres 

egne erfaringer med aktiviteter  
0 4 0 0 0 

Personalet inddrager aktivt patienterne i 

planlægningen af målrettede aktiviteter 
2 1 1 0 0 

Aktivitetstilbud indgår som en fast del af 

patientens behandlingsplan 
2 0 2 0 0 

Patienterne giver tilbagemelding på afsnit-

tets aktivitetstilbud 
0 3 1 0 0 

Personalet spørger pårørende for at inddrage 

deres viden om patienten 
1 0 3 0 0 

Pårørende deltager aktivt i aktiviteter med 

indlagte patienter 
0 1 0 3 0 

 

Inddragelse af pårørendes viden er også kun i mindre grad efterspurgt fra personalets 

side. Dette er et område et enkelt team har en kommentar til som et fremtidigt indsatsom-

råde: 
 Inddragelse af pårørende kan optimeres evt. ved planlæggelse af pårørendesam-

taler tidligt i forløbet 

 

Ud over inddragelse af patienter i aktiviteter under indlæggelse, har der kun i begrænset 

omfang været inviteret brugere eller pårørende til at komme med input til selve projektar-

bejdet på det organisatoriske niveau.  

 

På 1. og 2. læringsseminar har der været deltagelse af repræsentant fra BEDRE PSYKIATRI 

fra det nationale projekts brugerpanel og følgegruppe. På 2. læringsseminar var der oplæg 

ved to brugere, der berettede om, hvordan dans og fysisk aktivitet havde hjulpet dem i de-

res behandlingsforløb. Den ene af brugerne havde tidligere været indlagt på et af de delta-

gende afsnit og har deltaget i flere lokale arrangementer i projektet fx aktivitetskurset i 

Region Nordjylland. En patient har samlet data for at belyse den betydning, som fysisk akti-

vitet har haft i forhold til at reducere tvang ved indlæggelsesforløb og på den måde foreta-

get en selvevaluering af sit behandlingsforløb. 
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7.3 Udviklingen af tvang for deltagende afsnit i Region Nordjylland 

I det følgende vises dels en opgørelse af de fire mest anvendte tvangstyper; dels en opgø-

relse af udviklingen i bæltefikseringer. Resultaterne bør i lighed med afsnit 3.2 vedrørende 

landsplan læses med de i afsnit 3.1. nævnte forbehold og metodiske udfordringer in mente.  

 

Figur 7.1 viser Region Nordjyllands udvikling i antal tvangsepisoder 2013 for tvangstyperne 

beroligende medicin, bæltefiksering, fiksering med remme og fastholden. Der ses ingen 

skift, jf. afsnit 3.1, der signalerer at udviklingen er andet end tilfældig variation.  

 

Figur 7.1.  Udvikling i antal tvangsepisoder på deltagende afsnit 2013 

Region Nordjylland
4 deltagende voksenpsykiatriske afsnit
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Figur 7.1 viser, at antallet af bæltefikseringer pr. måned varierede mellem 22 og 55 (median 

= 41).  De sidste seks måneder har kurven ligget på eller under medianen. Antal episoder 

med beroligende medicin pr. måned varierede mellem 12 og 41 (median = 21). Antal fast-

holdelser varierede mellem 12 og 53 pr. måned (median = 20). Antal tvangsepisoder med 

remme varierede mellem 8 og 49 pr. måned (median = 24). 

Figur 7.2 nedenfor viser udviklingen i antal bæltefikserede patienter sammenholdt med 

antal påbegyndte bæltefikseringer og varigheden heraf i 2013. Antallet af bæltefikserede 

patienter ligger ret stabilt hen over året, mens den samlede varighed har varieret en del. 

Der er ingen skift, jf. afsnit 3.1, så ændringerne i tvangstallene kan være tilfældig variation.  
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Figur 7.2.  Udvikling i antal bæltefikseringer på deltagende afsnit 2013 
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7.3.1 Projektteamenes mål for deltagelse i projektet 

Kun et af projektteamene fra Region Nordjylland har formuleret mål for nedbringelse af 

tvang: Nedbringelse af bæltefikseringer med 50 %, nedbringe varigheden af bæltefiksering 

med 50 % og nedsætte antal fikseringer med remme med 90 %. De øvrige team har pri-

mært formuleret mål om tilbud af fysisk aktivitet.  

 

Det er ikke i denne midtvejsevaluering undersøgt, om der har været en anden udvikling af 

tvangstallene på det afsnit, som har formuleret de ambitiøse mål.  

 

7.3.2 Monitorering af data om tvangsepisoder i Region Nordjylland 

Der har løbende været tvangsdata til rådighed hver måned for de deltagende afsnit.  Hver 

måned er der blevet udsendt regneark med tvangsdata. En organisationsændring i Klinik 

Nord i Brønderslev har dog betydet, at det ikke er muligt at følge udviklingen i anvendelsen 

af tvang på afsnitsniveau. Tvangsepisoder på N5 og N6 registreres fortsat med afsnitsko-

den N16, fordi afsnitskoderne for N5 og N6 endnu ikke er oprettet i SEI-databasen . 

  

Som en del af projektet ’Den Gode Psykiatriske Afdeling’ har afdeling Syd i Aalborg ekspe-

rimenteret med andre måde at præsentere tvangstallene på, blandt andet i form af en ka-

lender med farvekoder, hvor man kan se mønstre i ugedage og døgnrytme vedr. tvangsepi-

soder. 

 

7.4 Implementeringsgruppens evaluering af projektarbejdet i 2013 

Implementeringsgruppen vurderer, at emnet fysisk aktivitet som et middel til at forebygge 

tvang, er blevet godt modtaget på de deltagende afsnit. Dette underbygges af flere af 

kommentarerne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor flere positive effekter af projektet 

nævnes: 
 Mere fokus på aktivitet i hverdagen - tænker mere kreativt og konfliktløsende frem 

for begrænsninger. 
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 Til trods for mere opmærksomhed på aktivitet - spiller det relationelle aspekt den 
vigtigste rolle ifm. nedbringelse af tvang - samt den respekterende/anerkendende 
tilgang til patienten især i tilspidsede situationer. 

 Projektet gør, at der er et SAMLET fokus på nedbringelse af tvang i organisationen. 
 Øget fokus i afdelingen, og tovholdere der engagerer sig i det daglige arbejde, Itale-

sætning. 
 At der er blevet iværksat tiltag, hvor pt. dagligt har mulighed for at deltage i fysiske 

aktiviteter. 

 

Af tabel 7.5 fremgår det, at projektteamene generelt har oplevet, at vejledning fra imple-

menteringsgruppen har været med til at bidrage til forbedringsarbejdet. Et enkelt team 

mener dog ikke, at vejledningen har bidraget. 

 

Implementeringsgruppen vurderer, at der på de deltagende afsnit har været meget fokus 

på de bløde værdier – den menneskelige tilgang - og der bliver brugt mange ressourcer på 

at være sammen med patienterne. Personalet går ind i relationsarbejdet med patienterne 

og er gode til at formidle minimering af tvang overfor kollegaer og patienter. Der er ved at 

ske en holdningsændring blandt personalet, som implementeringsgruppen beskriver som:  
”Der foregår både et kulturarbejde og mentalt arbejde omkring anvendelsen af tvang. Det 
er en gennemgående værdi, at en patient i bælte skal ud hurtigst muligt”. 

 

Der har dog også været vedvarende udfordringer i projektarbejdet i 2013. Det vedrører 

især anvendelsen af tvangsdata. Projektafsnittene har generelt været rigtig gode til at 

tilbyde aktiviteter, men alligevel er tvangen steget i de sidste to måneder på flere af afsnit-

tene pga. dårlige patienter: 
”Deltagerne har virkelig været rigtig gode til at tilbyde aktivitet flere gange om dagen. Men 
alligevel er tvangen steget på nogle af afsnittene pga. 3 dårlige patienter, som i virkelighe-
den gør hele forskellen. Men tvangstallene er en ting, måske skal man gå ind og se på 
spredningen af tvangsanvendelse på CPR-nr. der bliver bæltefikseret. Her er der i hvert 
fald sket en forandret. Vi kan se, at der er sket en ændring, nogle af de personer, der tidli-
gere stod for en stor del af tvangen, har vi nu fået gang i. De deltager nu i aktiviteter flere 
gange om dagen og har ikke været bæltefikseret siden september. Og der sker noget med 
vores patienter rent kognitivt, de er begyndt at sætte ord på nogle kropslige ting, som de 
aldrig har beskæftiget sig med før ” (projektleder). 
 

En refleksion, som implementeringsgruppen har haft er, hvorvidt projektgrupperne på 

afsnittene har været for små. I nogle af projektteamene har der kun været 2 personer, og 

det sker ofte, at projektarbejdet må nedprioriteres pga. travlhed.  
”I sådan en situation er det svært at få aktiviteterne gjort bæredygtige og samle persona-
legruppen omkring projektet. Det fører til porøse indsatser, hvilket har skinnet igennem 
den sidste halvdel af året” (projektleder). 

 

En anden refleksion handler om lægernes deltagelse i projektet. Der er en enkelt læge med 

i et projektteam i Aalborg, som er meget engageret og løbende laver opfølgning på tvangs-

episoder sammen med andre lægefaglige kollegaer. Der er også sket en holdningsændring 

blandt læger i Brønderslev, hvor det beskrives, at lægerne er blevet gode til at sende pati-

enter ud af huset fx til idrætsaktiviteter.  
”Tidligere har der været en tendens til at følge en konsekvenspædagogisk linje fra læger-
nes side, især hvis patienten havde haft et misbrug. Så kunne der være sanktioner om ikke 
at måtte gå i idrætshallen. Det gør man ikke mere nu… der er ikke forbud mod at lave akti-
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viteter, og personalet er blevet gode til at udfordre lægerne, så udgangen ikke tages fra 
patienterne.” (projektleder) 

 

Implementeringsgruppens vurdering af egen indsats 

Den regionale implementeringsgruppe har haft en fin struktur, hvor der har været ansat en 

projektleder, som har været suppleret med afdelingssygeplejersker fra de deltagende af-

snit. Det har været positivt, at afdelingssygeplejerskerne har været en del af projektets 

daglige drift med en tæt kontakt til medarbejdere, når der har været anvendt tvang. For 

nogle af afdelingssygeplejerskerne har denne konstruktion medført et stort arbejdspres 

og perioder, hvor det har været svært at finde tid og ressourcer til at arbejde koncentreret 

med projektet. Projektlederen, som også fungerer som aktivitetsmedarbejder, har været 

den primære drivkraft i implementeringsgruppen, og har haft en blæksprutte funktion i 

forhold til både at iværksætte aktiviteter på afsnittene, træne medarbejdere og organise-

ret projektmøder inkl. læringsseminarer. Implementeringsgruppen har løbende samarbej-

det med administrationen om at få relevante tvangsdata. 

 

7.4.1 Implementeringsgruppens Initiativer til at styrke ledelsens engagement omkring 

nedbringelse af tvang og spredning af initiativerne 

Der har fra den overordnede psykiatriledelse været stor opbakning til projektet. Det har 

primært været den sygeplejefaglige vicedirektør, der har været koblet til projektet som 

overordnet ledelsesrepræsentant. Psykiatriledelsen har aktivt spurgt ind til projektet,  har 

været med ude på de deltagende afsnit og er løbende blevet orienteret om projektet via 

nyhedsbreve. Som det fremgår af tabel 7.5 vurderer projektteamene, at den regionale psy-

kiatriledelses bidrag har haft betydning for deres lokale arbejde. Lidt anderledes ser det ud 

for vurderingen af afdelingsledelsen, hvor alle 4 team vurderer at deres bidrag i nogen grad 

har bidraget til det lokale projektarbejde. I forhold til den lokale afsnitsledelse er der nogen 

spredning på teamenes vurdering, 2 team vurderer at de i mindre grad har bidraget til pro-

jektarbejdet, hvorimod de to øvrige team fordeler sig på i høj grad og i nogen grad. 

 

Tabel 7.5 

I hvor høj grad har følgende faktorer 

bidraget til jeres lokale forbedringsarbej-

de? 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Vejledning fra den regionale implemente-

ringsgruppe/ regional projektleder 
1 2 0 1 0 

Den lokale afsnitsledelse 1 1 2 0 0 

Afdelingsledelsen/klinikledelsen 0 4 0 0 0 

Den regionale psykiatriledelse 1 3 0 0 0 

 

Der er ikke arbejdet aktivt med spredningstiltag i projektet indenfor psykiatrien i Region 

Nordjylland. Der er imidlertid et fokus på at støtte patienterne på tværs af sektorer, hvor 

projektteamene forsøger at integrere kommunale idrætstilbud som en del af de daglige 

eller ugentlige aktiviteter på afsnittene: 
”… så patienterne får skabt en bevidsthed om, hvilke tilbud der er udenfor psykiatrien”. 
(månedsrapport: Jan14) 
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8 Status for Region Hovedstadens deltagelse i projekt 
I Region Hovedstaden er der fokus på en organisatorisk understøttelse af de ændringer, 

der kan være med til at forebygge tvang. Projektet er blevet koblet med allerede etablere-

de fora, der beskæftiger sig med tvang i psykiatrien. Derudover er projektet blevet koblet til 

andre igangværende projekter og indsatser i regionen, fx en recovery-indsats, øget bruger-

inddragelse og implementering af Lean på regionens psykiatriske centre. Satspuljemidler-

ne er primært anvendt til frikøb af tovholderfunktion, indkøb af aktivitetsredskaber, kur-

susaktiviteter, mødeaktiviteter og tilkøb af aktivitetsmedarbejdere. 

 

8.1 Regional organisering af projektet 

Region Hovedstaden deltager med 6 projektteam, der alle er tværfagligt sammensat. I alt 

deltager ca. 53 medarbejdere fra psykiatrien, som er fordelt på forskellige faggrupper som: 

afdelingsledere, sygeplejersker, plejere, SOSU assistenter, ergoterapeuter, pædagoger og 

læger. De 6 projektteam er geografisk spredt på 5 af regionens centre. Projektafsnittene 

deltager fra forskellige områder i psykiatrien: almen psykiatri (4 team) og ungdomspsykia-

tri (2 team). Det er prioriteret fra regionens side, at der deltager en lokal ledelsesrepræ-

sentant i hvert projektteam. 

 

Den regionale implementeringsgruppe i Region Hovedstaden har en bred deltagerkreds. 

Der deltager i alt 11 personer, hvoraf 1 person fungerer som tovholder for gruppen med 10 

timer til rådighed for projektet om ugen. Ud over tovholderen deltager 6 tovholdere fra 

projektteamene fra hvert psykiatrisk center, en udviklingschef, en regionalt ansat forsker, 

en centralt placeret kvalitetsmedarbejder, en jurist og som den eneste region, har Hoved-

staden deltagelse af en pårørende repræsentant fra organisationen BEDRE PSYKIATRI. 

Flere af implementeringsgruppens medlemmer (4 personer) er også medlemmer af Komité 

for tvang. 

 

Komitéen har til formål at sikre vedvarende fokus på anvendelsen og udviklingen af anven-

delsen af tvang i psykiatrien. Overholdelse af loven og gældende standarder samt at fore-

byggelse af tvang forbliver et prioriteret område. Yderligere indgår udviklingschefen fra 

implementeringsgruppen i en nyetableret Ledelsestaskforce  vedr. fastlæggelse af initiati-

ver til at nedbringe brugen af bæltefiksering, som er et indsatsområde i regionens virk-

somhedsplan. 

 

8.2 Projektaktivitet i Region Hovedstaden 

Centralt fra psykiatriledelsen har der været ønske om et fælles fokus på nedbringelse af 

tvang i psykiatrien, og hvordan aktiviteter, forstået bredt, evt. kan understøtte dette via 

individuelle planer med involvering af patienten. Alle projekteam har i 2013 været optaget 

af at afprøve og implementere samarbejdsaftaler med patienter, inspireret af interventi-

onsforskning om shared decision making og Joint Crisis Plans. Samarbejdsaftalerne ind-

drager bl.a. en beskrivelse af de aktiviteter, som patienten har erfaring for hjælper i forsøg 

på at forebygge, at kritiske situationer udvikler sig og ender med tvang. Andre tiltag er 

iværksat på projektteamenes eget initiativ, fx obligatoriske reviews (second opinion), som 

foretages efter hver bæltefiksering af ledelse og personale. Desuden har de fleste af pro-

jektafsnittene haft et særligt fokus på eftersamtaler, både at få afholdt samtalerne, bedre 

kvaliteten af dem, men også i forhold til at gøre informationer fra samtalen tilgængelig, så 

de kan bruges aktivt i det fremadrettede behandlingsarbejde.  
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Flere af de deltagende afsnit havde i forvejen tilbud om fysisk aktivitet, men har gennem 

projektet fået udbygget eller genetableret aktiviteter som en fast del af grundstrukturen, 

hvor der tilbydes aktiviteter på daglig eller ugentlig basis. Der er også team, der i højere 

grad er begyndt at tilrettelægge aktiviteter mere målrettet den enkelte patient og anven-

der forskellige mestrings- og scoringsredskaber sammen med patienten i dette arbejde.  

 

Oversigt over aktivitetstiltag i Region Hovedstaden 

 Fast planlagte aktiviteter om motion/idræt som strukturerede aktiviteter (ugent-

ligt eller dagligt) 

 Individuelle aktiviteter som 1 til 1 ture/løbeture  

 Indretning af sanserum 

 Miljøterapeutiske aktiviteter  

 Motionscykler  

 Åbent i motionsrum sen eftermiddag og aften  

 Daglige gåture i grupper  

 Kropsgruppe med fokus på kropsbevidsthed/afspænding/grounding/afledning  

 Sansestimulation/integration 

 Musikgruppe  

 Kreativ gruppe  

 Fast spilleaften/filmaften 

 Eftersamtaler 

 Samarbejdsaftaler 

 Indlæggelsessamtaler om patientens egene erfaringer  

 Kritisk gennemgang af  bæltefikseringer 

 Eftersamtaler 

 MOHOST screening 

 

8.2.1 Evaluering af tilbud om fysisk aktivitet som forebyggelse af tvang 

De fleste projektteam vurderer, at der i høj grad eller i nogen grad er kommet flere aktivi-

tetstilbud til patienterne. Men det er i forhold til andre tiltag med det formål at reducere 

anvendelsen af tvang, at der scores højest i forhold til gennemførte ændringer i projektet 

jf. tabel 8.1. Det stemmer overens med det fælles overordnede perspektiv, som regionen 

har valgt for projektet.  

 

Tabel 8.1 

Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 
I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Der er kommet flere aktivitetstilbud til patien-

terne 
2 3 1 0 0 

Der er indkøbt nyt udstyr, motionsredskaber 

mv. 
1 1 4 0 0 

Der er gennemført andre tiltag med det formål 

at reducere omfanget af tvang 
4 2 0 0 0 

Der er gennemført tiltag med det formål at 

forbedre kvaliteten af tvangsepisoderne 
4 2 0 0 0 

 

Fokusset på aktiviteter har været interessant for de fleste projektteam, og ca. halvdelen af 

projektteamene har eksempler på, at aktivitetstilbud direkte har forebygget anvendelsen 

af tvang jf. tabel 8.2.  
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Tabel 8.2 

Resultater 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I 

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Vi har konkrete eksempler på at aktivitetstilbud  

direkte har forebygget anvendelsen af tvang 
2 1 2 0 1 

 

Nogle af de kommentarer, der fremgår af spørgeskemaet i forhold til, hvad der har haft 

størst positiv effekt i projektet nævnes her: 
 Ledelsesinddragelse. 
 Implementering af samarbejdsaftaler.  Samarbejdet med og inddragelse af patien-

ters forventninger, erfaringer og oplevelser bidrager til læring og øget viden 
 At vi taler sammen om alle tvangsepisoder og prøver at finde andre løsninger for 

den enkelte patient, dette gjorde vi i forvejen. 
 Tvangsgruppen virker som ambassadører i praksis og sikrer implementering Tov-

holderfunktion som fastholder fremdrift og kan tage sig af praktiske administrative 
opgaver - rammer for arbejdet, og kan inddrage erfaringer fra andre. 

 Ændret fokus og tænkning vedr. brugen af tvang. Ændret tilgang til patienter i til-
spidsede situationer. Flere individuelt tilpassede aktiviteter. 

 øget opmærksomhed på data, som vi burger på lean tavle møder. 

 

De forskellige aktiviteter, der tilbydes er delvist integreret i samarbejdsaftalen, eller indgår 

som en del af patientens behandlingsplan. Det er dog langt fra alle projektteam, der oply-

ser at aktivitetstilbud indgår som en fast del af patientens behandlingsplan. Jf. tabel 8.3 

vurderer 3 team, at fysisk aktivitet slet ikke eller kun i mindre grad indgår i behandlingspla-

nen. 

 

Tabel 8.3 

Patient- op pårørendeinddragelse 

I høj 

grad 

I 

nogen 

grad 

I 

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved 

ikke/ 

Ikke 

relevant 

Aktivitetstilbud indgår som en fast del af patien-

tens behandlingsplan 
1 2 2 1 0 

 

Der nævnes også en del barrierer for projektet i 2013, bl.a. udfordringerne med at ændre 

på tvangstallene når fx patienterne er udstationerede somatisk, overbelægning og gene-

relt en presset hverdag på afsnittene: 
 Patienter som indlægges direkte på tvang / iht. dom. Patienter som er udstatione-

rede somatisk. 
 De fysiske rammer. Overbelægning. Problemer med at få valide tal på bæltefikserin-

ger/anden tvang og et stort arbejde med at opgøre manuelt. Andre "projekter" som 
tager tid og fokus sideløbende og fylder meget i organisationen.  Ombygning.  

 Gennemsnitlig indlæggelsestid 2,3 dag. Stort patient flow, stort arbejdspres, dårlige 
patienter/vanskelig kommunikation. 

 vanetænkning og udbredelsen af den "nye" tænkning i personalegruppen, patient-
gruppen og pårørendegruppen. 
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8.2.2 Kompetenceudvikling og videndeling blandt personale 

Der har i Region Hovedstaden været afholdt flere lokale temadage for hele afsnittet, hvor 

der er blevet arbejdet med forskellige temaer og tiltag for at involvere hele personalegrup-

pen i projektarbejdet. Her er Gennembrudsmetoden og PDSA-cirklen også blevet introdu-

ceret for personalet.  

 

Kompetenceudvikling ifm. projektet i 2013 i Region Hovedstaden  

 Temadag med fokus på spredning af projektet og PDSA-cirkler  

 Temadage for hele personalegruppen angående tvang og deeskalering  

 Undervisning i akut psykiatri, hvor engelske forskere, psykiatere og sygeplejer-

sker fortalte om akut psykiatri i England. Vi blev meget inspirerede af deres hold-

ninger og metoder, bl.a. til deeskalering 

 Træne i den korrekte brug og indhentning af tvangstal 

 Undervisning i tavlemøde med data for tvang 

 undervisning, tager alle episoder op på næste konference 

 Der er afholdt 3 enkeltdage med voldsforebyggelse  

 Undervisning i anvendelsen af skema til vurdering af angst og aggression som en 

del af sygeplejeplanen 

 2 personalemedlemmer er på kognitiv uddannelse 

 2 personalemedlemmer er blevet uddannet til psyko-fysisk vedligeholdelses in-

struktører 

 

For deltagere i hele regionen har der været afholdt en enkelt dag omkring akutpsykiatri, 

hvor bl.a. forebyggelse af voldelig adfærd var et af temaerne. Oplæggene var bl.a. med 

eksperter fra Kings College og Maudsley i London.  

 

Teamene vurderer, at der er en høj grad af personaledeltagelse i aktiviteter sammen med 

patienter på afsnittene jf. tabel 8.4. Ligeledes vurderes det, at der er en høj grad af læge-

deltagelse i at forebygge brugen af tvang. Det er specielt for Region Hovedstaden, at der er 

en så høj grad af lægedeltagelse i projektet. I næsten alle projektteam deltager lægegrup-

pen. 

 

Tabel 8.4 

Personalets deltagelse og kompetencer 
I høj  

grad 

I nogen  

grad 

I mindre  

grad 

Slet  

ikke 

Ved 

ikke/ 

Ikke 

relevant 

Plejepersonalet deltager i aktiviteter med patien-

ter på afsnittet  5 1 0 0 0

Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at fore-

bygge brugen af tvang  5 1 0 0 0

 

8.2.3 Inddragelse af patienter og pårørende  

Alle projektteam giver udtryk for, at patienterne bliver inddraget løbende i det kliniske ar-

bejde, både erfaringsmæssigt og praktisk i planlægning af aktiviteter jf. tabel 8.5.  Udover 

det konkrete samarbejde med patienten, har der ikke været involveret patienter eller pårø-

rende i projektteamenes arbejde.  
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Tabel 8.5 

Patient- op pårørendeinddragelse 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I  

mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Personalet spørger patienterne om deres egne 

erfaringer med aktiviteter 
3 3 0 0 0 

Personalet inddrager aktivt patienterne i plan-

lægningen af målrettede aktiviteter 
3 2 1 0 0 

 

Der har dog været en mere formel udveksling af synspunkter omkring projektet på såkald-

te Dialogforumsmøder. På hvert psykiatrisk center eksisterer et Dialogforum, som består 

af pårørende- og patientrepræsentanter, der mødes med jævne mellemrum med centerle-

delsen. Projektteamet har fremlagt deres arbejde på flere af disse centerbaserede Dialog-

forumsmøder. Ligeledes har pårørenderepræsentanten i den regionale implementerings-

gruppe bidraget i det løbende udviklingsarbejde omkring brugerinddragelse. 

 

8.3 Udviklingen af tvang for deltagende afdelinger i Region Hovedstaden 

I det følgende vises dels en opgørelse af de fire mest anvendte tvangstyper; dels en opgø-

relse af udviklingen i bæltefikseringer. Resultaterne bør i lighed med afsnit 3.2 vedrørende 

landsplan læses med de i afsnit 3.1. nævnte forbehold og metodiske udfordringer in mente.  

 

Figur 8.1 viser Region Hovedstadens udvikling i antal tvangsepisoder på afdelingsniveau i 

2013 for tvangstyperne beroligende medicin, bæltefiksering, fiksering med remme og fast-

holden. Der er ingen skift, jf. afsnit 3.1, så ændringerne i tallene kan være tilfældig variation. 

  

Figur 8.1.  Udvikling i antal tvangsepisoder på fire deltagende afdelinger 2013 
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Konkret viser figur 8.1 at antal fastholdelser varierede mellem 27 og 56 pr. måned (median 

= 45), antal bæltefikseringer pr. måned varierede mellem 58 og 124 (median = 79) og antal 

tvangsepisoder med remme varierede mellem 24 og 63 pr. måned (median = 40). Antal epi-

soder med beroligende medicin pr. måned varierede mellem 125 og 212 (median = 175). De 

sidste fem punkter/måneder i 2013 ligget under medianen. 
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Figur 8.2 nedenfor viser udviklingen i antal bæltefikserede patienter sammenholdt med 

antal påbegyndte bæltefikseringer og varigheden heraf i 2013. Der ses ingen skift, jf. afsnit 

3.1, så ændringerne i tvangstallene kan være tilfældig variation.  

 

Figur 8.2.  Udvikling i antal bæltefikseringer på fire deltagende afdelinger 2013 
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8.3.1 Projektteamenes mål for deltagelse i projektet 

Der er fra Region Hovedstaden centralt udmeldt et mål for projektdeltagelse, der lyder på 

reduktion af bæltefikseringer på 20 %. 

 

Langt de fleste projektteam har formuleret mål omkring nedbringelse af bæltefikseringer 

på mellem 20-25 %. Et team har også et mål om at nedbringe gentagende bæltefikseringer 

med 25 %. Et ungdomspsykiatrisk afsnit har et mål om at nedsætte brug af tvang til selv-

skadende patienter med 20 %. 

 

Det er ikke belæg for at sige at målene er opfyldt. 

  

8.3.2 Monitorering af data om tvangsepisoder i Region Hovedstadens Psykiatri 

Region Hovedstadens Psykiatri har i april 2013 bedt de psykiatriske centre om systematisk 

at indberette tvangsepisoder med afsnitskoder. Dette er endnu ikke blevet fuldt implemen-

teret i 2013, og der er fortsat en del indberetningsproblemer til SEI-databasen.  En fusion 

af de børne- og ungepsykiatriske afdelinger til et center har givet problemer med afsnits-

koder, hvilket giver problemer med at etablere en baseline, og dermed vurdere om anven-

delsen af tvang reduceres på de deltagende afsnit. 

 

Region Hovedstadens psykiatri har gjort tvangsdata tilgængelige i ”PLIS” (psykiatriens 

ledelsesinformationssystem). 

 

Et leanprojekt i regionen har bidraget til at flere af de deltagende afsnit er kommet i gang 

med at bruge grafer med deres tvangstal i forbindelse med tavlemøder. Men der er fortsat 

team der ikke finder data tilstrækkeligt valide: 
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”Vi har pga. patienter med alvorlig selvskade, samt meget udadreagerende adfærd, haft 
usædvanligt mange episoder, der er endt med brug af tvang. Vi er således langt fra vores 
mål og ligeledes langt fra vores gennemsnit. Tal og grafer er ikke helt opdaterede og er ca. 
2-3 uger bagud. Grafer vil således ikke være valide”. (månedsrapport;jan14)  

 

8.4 Implementeringsgruppens evaluering af projektarbejdet i 2013 

Implementeringsgruppen oplever, at projektteamene har ydet en god indsats i 2013 og 

allerede er kommet langt med implementeringsarbejdet. I regionen har man haft fokus på 

at flette projektet sammen med andre store igangværende initiativer i regionen fx imple-

mentering af Lean og Recovery. 

 

Der har dog været udfordringer med at få valide data på afsnitsniveau, og det er svært for 

teamene at kunne konkludere noget om deres tvangstal: 
”Et enkelt team har selv lavet udtræk og her ser der ud til, at der sker et fald. Hvor valide tallene 
er ved vi ikke. Det kunne være en fantastisk drivkraft for afsnittene at få deres egne tal, hvor de 
kan se kurven knækker”. (tovholder) 

 

En anden udfordring for projektteamene er at finde tid og ressourcer til projektarbejdet. 

Det kan være svært at finde tid til at mødes i teamet pga. travlhed og skiftende vagter.  

Implementeringsgruppen mener, at det har været en styrke, at der lokalt har været en le-

delsesrepræsentant med i projektteamet. Dette synspunkt støttes af spørgeskemaunder-

søgelsen for projektteamene, hvor der er stor tilfredshed med afsnitsledelsens og afde-

lingsledelsens bidrag til projektet. 

 

Tabel 8.6 

I hvor høj grad har følgende faktorer bidraget 

til jeres lokale forbedringsarbejde? 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Ved ikke/ 

Ikke 

relevant 

Vejledning fra den regionale implemente-

ringsgruppe/ regional projektleder 
0 1 4 1 0 

Den lokale afsnitsledelse 5 1 0 0 0 

Afdelingsledelsen/centerledelse/klinikledelsen 3 2 0 1 0 

Den regionale psykiatriledelse 1 3 0 2 0 

 

I forhold til spørgsmålet om den regionale implementeringsgruppe har bidraget til det loka-

le forbedringsarbejde, så fordeler teamenes vurderinger sig. De fleste teams vurdering er i 

mindre grad. I kommentarfeltet til spørgeskemaundersøgelsen fremgår en enkelt kom-

mentar til implementeringsgruppens vejledning: 
 Den regionale implementeringsgruppe er med til at fastholde et ledelsesmæssigt 

fokus på det overordnede niveau 

 

8.4.1 Implementeringsgruppens vurdering af egen indsats 

Implementeringsgruppen vurderer, at det har været en styrke at være en stor gruppe. Især 

at der har været 6 tovholdere – en på hvert deltagende afsnit. Det har også været et aktiv 

at have en pårørenderepræsentant med i gruppen, og som også sidder i Komité om Tvang. 

Vedkommende har især bidraget med idéer til formidling af projektet til patienter og pårø-

rende og til, hvordan afsnittene i højere grad kan medinddrage pårørende. Derudover del-

tager en forsker, en jurist og en kvalitetsmedarbejder fra centraladministrationen, hvilket 
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har været en styrke i forhold til, at have let adgang til viden om forskning, jura samt stati-

stik og igangværende kvalitetsmonitorering via fx Den Danske Kvalitetsmodel. 
”Der har været adgang til stor viden og erfaring i gruppen dels fra tovholderne på centre-
ne, fra fagpersoner, jurister og eksperter samt links til hvad der i øvrige bliver arbejdet 
med DDKM fx”. (tovholder) 

 

Implementeringsgruppen har holdt faste møder 1 gang om måneden, hvor der er blevet 

udvekslet erfaringer fra de forskellige centre, hvilket har været berigende for alle i grup-

pen. I travle perioder har det været en udfordring for afdelingssygeplejerskerne at deltage 

i møderne. Denne problemstilling er nu imødekommet ved at have udpeget suppleanter, 

der deltager, hvis ledelsesrepræsentanten ikke kan.   

 

8.4.2 Implementeringsgruppens Initiativer til at styrke ledelsens engagement omkring 

nedbringelse af tvang og spredning af initiativerne 

Projektet har stor ledelsesmæssig bevågenhed i Region Hovedstaden og følges tæt af per-

soner i ledelsessekretariatet via møder 1 gang i kvartalet med tovholderen for implemente-

ringsgruppen. Der har været afholdt 2 møder om projektet for centerledelseskredsen med 

deltagelse af den overordnede psykiatriledelse og det nationale sekretariat.  

 

Af. tabel 8.6 fremgår det, at 4 projektteam vurderer, at den overordnede psykiatriledelse i 

høj eller nogen grad har bidraget til det lokale forbedringsarbejde. 2 team mener ikke, at 

dette er tilfældet.  Så der er forskellige vurderinger af psykiatriledelsens bidrag. 

 

Ud over ledelsesniveauet afrapporterer Implementeringsgruppen løbende på de møder, 

der afholdes i Komité om tvang: 
”Der er personsammenfald mellem implementeringsgruppen og Komité om tvang. Imple-
menteringsgruppen har afrapporteret til Komitéen og det er et forum, som kan bringe 
projektet videre sammen med taskforce handleplanen. Der er en organisering omkring 
fastholdelse og spredning i Region H”. (tovholder) 

 

Den igangsatte ledelsestaskforce i Region Hovedstaden har til formål at iværksætte en 

række initiativer, der skal nedbringe brugen af bæltefikseringer. Projektteamene og im-

plementeringsgruppen har aktivt bidraget til at identificere tiltag, der skal indgå i handle-

planen på baggrund af de gode erfaringer i projektet.   
”Det har været mulighed for implementeringsgruppen at komme med input til taskforcen i 
forhold til, hvad projektteamene vurderer, som tiltag der ser ud til at virke, og psykiatrile-
delsen går nu aktivt ind og løfter implementeringsopgaven ud i centrene via handlepla-
nen”. (tovholder) 

 

Det er de øverste ledelsesniveauer i regionen, der indgår i udformningen af handleplanen 

til nedbringelse af brugen af bæltefikseringer. Der er således et stort ledelsesmæssigt fo-

kus på, at initiativerne spredes og implementeres via den overordnede handleplan. Desu-

den forsøger man at anvende den seneste forskning indenfor området via Jesper Baks 

forskningsartikler og undersøgelse af faktorer, der kan nedbringe bæltefikseringer. Der er 

således ganske omfattende sprednings- og storskala-implementeringsinitiativer om ned-

bringelse af tvang i Region Hovedstaden på tegnebrættet for 2014. Ligesom der er udar-

bejdet en kommunikationsplan for projektet, hvor en kommunikationsmedarbejder skriver 

om resultater i det Regionale Nyhedsbrev og laver interview med de deltagende team 

rundt omkring på centrene. 
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9 Tværgående evaluering af projektperioden 2012-13 
på nationalt plan 

Kapitlet beskriver den nationale indsats ved at gå på tværs af beskrivelserne af indsatsen i 

de enkelte regioner (kapitel 4-8) og give et nationalt overblik over evalueringsspørgsmålet 

om, hvad de samlede erfaringer fra projektet er? Kilderne til oplysningerne i kapitlet er 

primært spørgeskemaundersøgelsen til teamene i december 2013, suppleret med kvalitati-

ve data fra månedsrapporter og telefoninterviews.  

 

Kapitlet vil vi gennemgå en række faktorer, der har betydning for om det lykkes at nedbrin-

ge anvendelsen af tvang, hvilket er; kompetenceudvikling og tilbud om nye aktiviteter, ind-

dragelse af patienter og pårørende, ændring af de fysiske rammer og støtte til teamene i 

deres lokale forbedringsarbejde. 

 

9.1 Kompetenceudvikling og tilbud om nye aktiviteter 

I de foregående kapitler nævnes, at de deltagende afsnit har indført flere aktivitetstilbud til 

patienterne. Noget af det nye, der sker på de deltagende afsnit, er at plejepersonalet af-

prøver, hvordan de i højere grad kan påtage sig at tilrettelægge og deltage i fysiske aktivi-

teter med patienterne. 19 team (63 %) svarer at plejepersonalet ”i høj grad” er involveret i 

aktiviteter med patienter. 

 

Figur 9.1: Plejepersonalet deltager i aktiviteter med patienter på afsnittet 

Et af de mest udbredte tiltag i 2013 er at kompetenceudvikle personalet. I nogle regioner er 

det sket ud fra en ”train the trainer”-filosofi, hvor udvalgte nøglepersoner er uddannet som 

fysisk aktivitetskonsulenter eller nøglepersoner. Men mange afsnit har også haft temada-

ge eller kurser for hele personalet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 82 

Figur 9.2: Personalet har deltaget i systematisk kompetenceudvikling 

 

I december 2013 er der ret positive meldinger på, hvor langt kompetenceudviklingen er 

nået, fx hvad angår personalets kompetencer til at tilbyde patienter målrettede aktiviteter. 

 

Figur 9.3: Personalet har de nødvendige kompetencer til at kunne tilbyde patienterne 

målrettede aktiviteter 

Til trods for, at personalet tilbyder flere aktiviteter og har deltaget i kompetenceudviklings-

forløb om dette, ser det ikke ud til, at den patientoplevede tilfredshed med de aktiviteter, 

de kunne deltage i under indlæggelsen har forbedret sig væsentligt. I forhold til LUP-

psykiatri-undersøgelsen i 2013 på de deltagende afsnit, er tallene næsten uændrede fra 

2012 jf. figur 3.4 i kapitel 3. Dette skal dog ses med det forbehold, at LUP 2013 tallene er 

indsamlet tidligt i projektets udviklingsfase og aktiviteter endnu ikke har været implemen-

teret som en fast del af grundstrukturen på afsnittene på dette tidspunkt. 

 

En af udfordringerne i indsatsen for at nedbringe tvang ved hjælp af målrettede aktivitets-

tilbud er at koble aktiviteterne til lægernes behandlingsindsats De fleste team tilkendegi-

ver, at lægerne deltager aktivt i arbejdet med at forebygge brugen af tvang. 
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Figur 9.4: Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at forebygge brugen af tvang 

Som det nævnes i andre kapitler i denne midtvejsevalueringsrapport oplever deltagerne en 

udfordring med at involvere læger i teamarbejdet og med at integrere aktiviteter og læge-

arbejde. En er forklaringerne på dette er lægemangel. En indikator for at der er plads til 

forbedringer er spørgsmålet om, hvorvidt aktiviteter indgår som en fast del af patientens 

behandlingsplan. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er det tilfældet cirka halvdelen af de 

deltagende afsnit. 12 team (40 %) svarer ”i høj grad”, 3 team (10 %) svarer ”i nogen grad” til 

dette. 

 

Nogle team oplyser at målrettede aktiviteter er blevet en del af patientens mestringsstra-

tegi eller samarbejdsaftale, mens behandlingsplanen er et andet dokument. 

 

Figur 9.5: Aktivitetstilbud indgår som en fast del af patientens behandlingsplan 

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 20 af de deltagende afsnit (67 %) oplyser, at 

der er gennemført tiltag, der har til formål at forbedre kvaliteten af tvangsepisoderne. De 

resterende 10 team svarer enten ”i mindre grad”. ”slet ikke”, ikke relevant” eller ved ikke”.   
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9.6: Der er gennemført tiltag med det formål at forbedre kvaliteten af tvangsepisoderne 

I forhold til LUP psykiatriundersøgelsen fra 2013 ser det ikke ud til, at dette afspejles i den 

patientoplevede kvalitet. På spørgsmålet om, hvorvidt patienten synes, at personalet brug 

af tvang foregik på en ordentlig måde, er der ikke sket en positiv udvikling fra 2012-13. Om-

kring 40% af patientsvarerne fordeles på kategorierne ”i mindre grad” eller ”slet ikke” jf. 

kapitel 3 figur 3.7. 

 

9.2 Inddragelse af patienter og pårørende 

De deltagende afsnit er godt på vej med at inddrage patienterne i arbejdet med at indføre 

flere og mere målrettede aktivitetstilbud på afsnittet. 27 team (90 %) oplyser, at persona-

let spørger patienterne om deres egne erfaringer med aktiviteter. Dette afspejles dog ikke 

særligt tydeligt i de patientsvar, der gives i LUP-psykiatri 2013. Her svarer kun 60 % af pati-

enterne, at de havde en samtale med personalet om egne erfaringer ved indlæggelse jf. 

figur 3.2, kapitel 3. 

 

Figur 9.7: Personalet spørger patienterne om deres egne erfaringer med aktiviteter 

Et af mest kritiske resultater i spørgeskemaundersøgelsen er, at afsnittene kun i meget 

ringe omfang inddrager pårørende med henblik på at sikre viden om patienterne. Kun 40 % 

af afsnittene svarer ”I høj grad eller ”I nogen grad” til dette. Mens 57 % gør det ”I mindre 

grad” eller ”Slet ikke”. På spørgsmålet om de pårørende deltager i aktiviteter med de ind-

lagte patienter, svarer 57 % ”Slet ikke”.  
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Figur 9.8: Personalet spørger pårørende for at inddrage deres viden om patienten 

 

9.9: Samtaler med pårørende har bidraget til det lokale forbedringsarbejde 

Der er et væsentligt forbedringspotentiale i forhold til at inddrage pårørende og motivere 

patienterne til at inddrage pårørende i behandlingsforløbet.  Kun få team nævner  i deres 

månedsrapport og spørgeskemaundersøgelsen, at de vil sætte fokus på pårørendeinddra-

gelse i 2014.  

 

Ser vi på patienternes oplevelse af, hvorvidt deres pårørende inddrages i behandlingen, 

spores der en lille stigning i tilfredsheden med dette i 2013, men at denne stigning ikke 

omfattede de patienter, der blev udsat for tvang jf. kapitel 3 figur 3.5. Ud fra data kan der 

identificeres et særligt forbedringspotentiale i forhold til inddragelse af pårørende til pati-

enter, der har været udsat for tvangsepisoder.  
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9.3 De fysiske rammer 

En forudsætning for at kunne tilbyde flere fysiske aktiviteter, er at de fysiske rammer er 

anvendelige til dette formål. Det er lagt fra i alle regioner, at de fysiske rammer anses for at 

være optimale for, at patienterne har mulighed for at dyrke daglig motion. 6 team vurderer, 

at de fysiske rammer ikke giver alle patienter mulighed for at dyrke daglig motion. 

 

Figur 9.10: De fysiske rammer giver alle patienter mulighed for at dyrke daglig motion 

 

Ligeledes er det heller ikke alle patienter, der har mulighed for at komme udenfor, når de 

ønsker det. 10 team oplyser, at patienterne ikke eller kun i mindre grad har mulighed for at 

komme ud, når de ønsker det. 

 

Figur 9.11: Alle patienter kan komme udenfor, når de ønsker det 

En af udfordringerne er, at der er forholdsvis mange patienter, som er domsanbragte. I 

nogle regioner har der været stort fokus på at forebygge, at farlige patienter forlader den 

psykiatriske afdeling.  Dette kombineret med sengeafsnit, der ikke ligger i stueplan, uden-

dørsarealer uden flugtsikkert hegn osv. sætter nogle begrænsninger for nogle patienters 

adgang til udendørsaktiviteter og mulighed for daglig motion. Der har derfor været igang-

sat aktiviteter omkring indretning af motionsrum i eget afsnit. 

 

Cirka 10 ud af 30 oplyser at der er sket ombygninger af de fysiske rammer. Typisk er det et 

tidligere rygerum, der er lavet om til motionsrum, eller at uderummet kan anvendes fx an-

læggelse af multibane. 
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Figur 9.12: Der er sket ombygninger, ændringer af fysiske rammer i 2013 

De deltagende afsnit oplever stadig et forbedringspotentiale, når det handler om at have 

gode fysiske rammer. 15 team tilkendegiver, at de fysiske rammer kun i mindre grad eller 

slet ikke understøtter minimal brug at tvang.  

 

Figur 9.13: De fysiske rammer understøtter minimal brug at tvang 

9.4 Støtte til det lokale forbedringsarbejde 

Det er vigtigt i et forbedringsarbejde, at det enkelte team kan få hjælp fra et støttesystem, 

for at overvinde eventuelle barrierer i projektarbejdet. De fleste team oplyser, at de har 

oplevet barrierer, der har vanskeliggjort processen med at nedbringe tvang. 

 

Figur 9.14: Har I/du oplevet barrierer, der har vanskeliggjort processen med at nedbringe 

brugen af tvang? 
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Her lægger projektdesignet op til, at hjælpen blandt andet kan findes i de regionale imple-

menteringsgrupper og hos ledelsen og i det regionale og nationale netværk.  

  

Teamenes tilbagemeldinger er blandede i forhold til,  i hvor høj grad støttesystemet har 

været en hjælp i det lokale forbedringsarbejde, og der er store regionale forskelle. 18 team 

(60 %) svarer, at vejledningen fra den regionale implementeringsgruppe har bidraget.  

 

Figur 9.15: Vejledning fra den regionale implementeringsgruppe/ regional projektleder 

har bidraget til det lokale forbedringsarbejde 

Svarfordelingen viser et tydeligt mønster, hvor de tre regioner som har ansat fuldtids pro-

jektleder for positiv feedback fra teamene.  I de to regioner, hvor alle i implementerings-

gruppen har mange andre opgaver, er der færre team, der oplever vejledningen som hjælp-

som. I de regioner, hvor lokale medarbejdere fx afdelingssygeplejersker, deltager i imple-

menteringsgruppen og i teamet, er det også sværere at skelne mellem hjælpen fra den 

regionale implementeringsgruppe og hjælpen fra den lokale arbejdsplads, hvilket kan på-

virke data.  

 

Ledelsens bidrag opleves forskelligt af teamene. Jo større afstand til ledelsen, jo færre 

team oplever, at de har bidraget til projektarbejdet. 22 team (73 %) svarer at den lokale 

afsnitsledelse har bidraget. 16 team (53 %) svarer at afdelingsledelse/centerledelse 

/klinikledelse har bidraget og 11 team (37 %) svarer at psykiatriledelsen har bidraget. 

 

Figur 9.16: Den lokale afsnitsledelse har bidraget til det lokale forbedringsarbejde 

I Region Hovedstaden er afsnitsledere en del af teamet. Det kan forklare at netop denne 

region scorer så højt på dette spørgsmål. 
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Figur 9.17: Afdelingsledelse/centerledelse/klinisk ledelse har bidraget til det lokale for-

bedringsarbejde 

I 

I Region Nordjylland indgår afdelingsledelsen som en del af implementeringsgruppen, hvil-

ket kan være en kilde til oplevelsen af bidraget.  

 

Figur 9.18: Psykiatriledelsen har bidraget til det lokale forbedringsarbejde 

I Region Nordjylland har den sygeplejefaglige vicedirektør været på besøg på de deltagen-

de afsnit, hvilket kan være kilde til oplevelsen af bidraget. 

 

En måde at støtte det lokale forbedringsarbejde er at stille data til rådighed, der kan give 

feedback på om indsatsen bærer frugt. Dette er en væsentlig faktor i al kvalitetsudvik-

lingsarbejde. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 21 team (70 %) at personalet har fået 

adgang til tvangstal på afsnitsniveau: 

 



 

Side 90 

Figur 9.19: Personalet har fået adgang til tvangstal på afsnitsniveau 

Udfordringerne ved at bruge tvangstal som feedback på afsnitsniveau er mange og nævnt 

andre steder i denne rapport. Her skal blot nævnes, at 17 team har aktivt brugt tvangstal i 

deres månedsrapporter fra januar 2014. 

 

9.5 Delkonklusion på kapitel 4-9 

Der er i de anvendte kilder god dokumentation for, at de fleste deltagende team og den 

enkelte region har ydet en solid indsats i bestræbelserne på at indføre nye aktivitetstilbud, 

reducere anvendelsen af tvang og forbedre kvaliteten af tvangsepisoderne. Konklusionen 

fra kapitel 3 om, at der er blevet flere aktivitetstilbud til patenter er således udbygget i ka-

pitel 4-8.  

 

Kapitel 4-8 viser de deltagende afsnits udfordringer er forskellige. Nogle af deltagende 

afsnit anvender ikke så meget tvang og har derfor svært ved at nedbringe tvangstallene 

yderligere. Andre afsnit har akut modtagefunktion og har kun patienter indlagt i kort tid. 

Nogle afsnit har retspsykiatriske patienter, som har behandlingsdomme og begrænsede 

muligheder for at komme udenfor afsnittet. Nogle afsnit har i 2013 haft ekstraordinære 

udfordringer med fx lægemangel, besparelser, afskedigelser, personale- og/eller lederskif-

te.  

 

Det er en udfordring at sammentænke aktivitetstilbud med patientens behandlingsplan, 

samarbejdsaftaler, mestringstrategier og recovery. Ved aktivt at involvere patienten og de 

relevante fagpersoner ser det ud til at  det kan lykkes at skabe denne sammenhæng i be-

handlingsforløbet. Der er forskel på hvor meget dette arbejde har haft fokus i de enkelte 

regioner. 

 

Kapitel 9 synliggør en række fælles udfordringer og forbedringsmuligheder i den fremad-

rettede indsats.  Både det enkelte team, den lokale og regionale ledelse, den regionale im-

plementeringsgruppe og det nationale sekretariat kan i svarfordelingerne og kommenta-

rerne til spørgeskemaundersøgelsen, finde inspiration til, hvordan de kan bidrage til det 

lokale forbedringsarbejde i 2014-2015. 
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10 Konklusion og anbefalinger til det fremadrettede projektar-
bejde 2014-15 

 

Formålet med midtvejsevalueringen er at gøre status på gennembrudsprojektets indsats 

og resultater i perioden 2012-13, og dermed danne grundlag for anbefalinger til det forsat-

te projektforløb i 2014-15. Midtvejsevalueringens hovedspørgsmål er: 

1. hvordan er første del af projektet forløbet set i forhold til planen for 2012-13? 

2. hvilke resultater kan identificeres af den foreløbige indsats? 

3. hvilke aktiviteter og indsatser er der blevet arbejdet med i regionerne? 

4. hvad er erfaringerne med projektarbejdet samlet set? 

5. hvad giver midtvejsevalueringen anledning til at fokusere særligt på i 2014-15 

 

Her er midtvejsevalueringens konkluderende svar på de fem spørgsmål: 

  

1. Den første del af projektet er forløbet planmæssigt set i forhold til planen for 2012-

2013. De lokale team og de regionale implementeringsgrupper er etableret og de 

indledende møder, de første to runder læringsseminarer og de to første moduler af 

kurset for de regionale implementeringsgrupper er blevet afholdt. Viden og erfa-

ringer er blevet delt på VIS.dk i form af månedsrapporter, tilbagemeldinger og an-

dre dokumenter. De største afvigelser fra planen er, at der er etableret et nationalt 

brugerpanel og en arbejdsgruppe under Seruminstituttet med henblik på at frem-

me datakvalitet i SEI-databasen. Den løbende monitoreringsopgave, ved hjælp af 

tvangsdata fra SEI-databasen, har vist sig at gå langt ud over det, der er berammet 

i projektet. 

  

2. De mest konkrete resultater af den foreløbige indsats er, at der er kommet flere ak-

tivitetstilbud til patienterne. Det er endnu er for tidligt at vurdere om gennem-

brudsprojektet opnår markante resultater i form af nedbringelse af anvendelsen af 

tvang og en bedre patientoplevet kvalitet.  

a. De foreløbige analyser af tvangstallene viser ikke, at anvendelsen af tvang 

på deltagende afsnit er blevet nedbragt. Men grafen for samlet bæltefikse-

ringsvarighed på 22 voksenpsykiatriske afsnit ser lovende ud.  

b. Der kan endnu ikke dokumenteres en bedre patientoplevet kvalitet på de 

deltagende voksenpsykiatriske afsnit ud fra de udvalgte spørgsmål i LUP- 

psykiatri-undersøgelsen. Svarfordelingerne tyder på, at der stadig er et for-

bedringspotentiale på alle parametre. Men de lokale team får positiv 

mundtlig feedback fra nogle af patienterne. 

c. Omkring halvdelen af de deltagende team oplever selv, at de har opnået 

konkrete resultater i forhold til nedbringelse af tvang i 2013, men det er 

primært i form af konkrete eksempler på, at aktivitetstilbud direkte har fo-

rebygget anvendelsen af tvang. En tredjedel af teamene svarer, at de har 

reduceret antallet af bæltefikseringer og/eller varigheden af bæltefikse-

ring. I månedsrapporterne oplyser enkelte team, at de har opnået resulta-

ter. Men de foreløbige statistiske analyser af de  tilgængelige tal tyder ikke 

på at der er sket et fald i anvendelsen af tvang, når der tages højde for den 

tilfældige variation. 
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3. De 30 team har afprøvet mere end 130 aktivitetstilbud og andre tiltag, som giver 

grundlag for videndeling i det regionale og nationale netværk og eventuel spred-

ning til andre afsnit og afdelinger og centre. Se bilag 3. 

 

4. Projektarbejdet har givet en række vigtige erfaringer: 

a. Det giver mening at bruge aktivitetstilbud som en måde at forebygge an-

vendelsen af tvang samt at forbedre patientoplevelsen af anvendt tvang i 

klinikken. Mange, men ikke alle, patienter har haft gavn af de afprøvede ak-

tivitetstilbud. Det er en udfordring at sammentænke aktivitetstilbud med 

patientens behandlingsplan, samarbejdsaftaler, mestringstrategier og re-

covery. Ved aktivt at involvere patienten og de relevante fagpersoner ser 

det ud til at det kan lykkes at skabe denne sammenhæng i behandlingsfor-

løbet. 

 

b. Det er en udfordring at bruge data til at understøtte det lokale forbedrings-

arbejdet. Specielt er det en udfordring at gøre tvangstal tilgængelige på en 

måde, som opleves som meningsfuld for deltagerne.  Der er fortsat flere 

projektteam, der oplyser, at de ikke har adgang til egne tvangsdata.  Flere 

team og regionale implementeringsgrupper påpeger, at de har svært ved at 

anvende tvangsdata og forholde sig til dem. Det fremføres som et problem, 

at en enkelt patient kan vælte den gode fremdrift i at nedbringe anvendel-

sen af tvang. Hvis personalet kun bliver vurderet på antallet af bæltefikse-

ringer, kan det virke demotiverende, da de kan bero på en enkelt eller gan-

ske få patienter. Der er udviklet og afprøvet metoder og redskaber, som kan 

bidrage til at løse problemet, og regionerne arbejder med at stille data til 

rådighed for klinikken, blandt andet i regionale ledelsesinformationssyste-

mer. Men det tager tid og der er fortsat uløste dataproblemer. 

 

c. Det kan være svært at prioritere projektarbejdet i form af regelmæssige 

teammøder, det løbende lokale forbedringsarbejde og de daglige aktivitets-

tilbud til patienterne. Ligesom det er svært at finde tid til at deltage i den 

regionale og nationale videndeling i en travl hverdag, hvor der også er an-

dre udviklingsopgaver. Ugentlige tavlemøder, daglige fællesmøder med pa-

tienterne, daglige aktivitetsansvarlige medarbejdere og direkte ledelses-

deltagelse har været nogle af de lokale løsninger, teamene har udviklet.  

 

d. Der er stadig problemer med at få eftersamtaler med patienterne til at fun-

gere. Både LUP-pyskiatri-data og teamenes oplysninger tyder på, at der er 

et forbedringspotentiale her. 

 

e. Der kan opnås gode resultater med at nedbringe tvang ved at inddrage le-

dere og klinikere i analysen af konkrete tvangsepisoder. En af de metoder, 

som anbefales er review af bæltefikseringsepisoder, også kaldet second 

opinion. Jesper Bak fra ekspertgruppen, har på baggrund af sin forskning 

udarbejdet en guide til dette, som er ved at sprede sig til alle regioner.  

 

f. Der er ikke mange projektteam, der har inddraget pårørende i samarbejdet 

omkring patienten, med henblik på at forebygge tvangsanvendelse. De fle-
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ste team oplever det som en svær opgave at inddrage pårørende, men vil 

gerne arbejde med dette indsatsområde i 2014. 

 

5. Midtvejsevalueringen er en anledning til - og giver et grundlag for - at fokusere og 

justere indsatsen i 2014-15 både lokalt, regionalt og nationalt. På baggrund af erfa-

ringer og resultater i midtvejsevalueringen er der flere anbefalinger til det fremad-

rettede projektarbejde, som kan bidrage til at nedbringe anvendelsen af tvang.  

 

10.1 Anbefalinger til indsatsen i 2014-15 

Anbefalinger vedrørende data om tvang: 

Der kan med fordel laves flere analyser af mønstre og tendenser i tvangsdata, fx:  

 Identificere de patienter, som fylder meget i tvangsstatistikken 

 Omfanget af bæltefiksering med lang varighed over 48 -72 timer  

 Varigheden af andre tvangstyper end bæltefiksering 

 Omfanget af anvendelsen af tvang overfor børn og unge, hvor forældrene har givet 

samtykke til at anvende tvang 

 Anvendelsen af tvang set i forhold til patienternes indlæggelsestidspunkt 

 Tvangsepisodernes forekomst set i døgnet, ugen og året - og sammenhæng med afsnit-

tets bemanding, daglige rutiner, vagttid, fridage og ferier osv.  

 Anvendelsen af tvang på somatiske hospitaler. De såkaldt dobbeltindlagte patienter. 

 Anvendelsen af tvang i forbindelse med overflytninger mellem afsnit   

 

Sådanne analyser forudsætter, at regionerne og/eller de nationale sundhedsmyndigheder 

afsætter ressourcer og prioriterer analysen af tvangsdata, som et særligt indsatsområde i 

forhold til at kvalificere og fokusere arbejdet med at nedbringe anvendelsen af tvang på 

afsnittene.  Konkret anbefales det: 

 At regionerne (centrene/afdelingerne) prioriterer at hjælpe de deltagende afsnit med at 

analysere og bruge tvangsdata til at identificere mønstre, tendenser og til løbende mo-

nitorering 

 At tvangsdata på cpr-nummerniveau stilles til rådighed for personalet. Ved at identifice-

re de patienter, der udsættes for meget tvang, vil medarbejderne i de psykiatriske afsnit 

i højre grad kunne lave individuelle målrettede indsatser med henblik på at forebygge 

tvangsepisoder  og integrere disse i behandlingsplaner 

 At Statens Seruminstitut i et samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen aftaler 

og gennemfører tiltag, der sikrer datakvaliteten i SEI-databasen 

 At der sker en koordinering og videndeling på tværs af afdelingerne, centrene og regio-

ner omkring tvangsdata - fx via en kommende  national taskforce 

 

Anbefalinger vedrørende bruger- og pårørendeinddragelse: 

LUP-data fra 2013, oplysninger fra de regionale implementeringsgrupper og de deltagende 

team tyder på, at patienter og pårørendes erfaringer med fordel kan involveres mere i det 

videre arbejde. Det anbefales:  

 At styrke inddragelse og dialog med patienter i deres egen indlæggelse og behandling, 

så det bidrager til afsnittets generelle indsats for at forebygge tvang og fremmer pati-

ens recoveryproces.  Der skal fokus på at sikre, at eftersamtaler efter tvang bliver gen-

nemført, at samtalen bliver udbytterig for både patient og personale, og at samtalen 

dokumenteres på en måde, så relevante oplysninger bliver tilgængelige og kan anven-

des forebyggende. 
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 Styrke inddragelse og dialog med pårørende – både i det konkrete patientforløb og i 

afsnittets generelle bestræbelser på at forebygge tvang og øge kvaliteten af behand-

lingsforløbet. 

 

Anbefalinger vedrørende kompetenceudvikling og videndeling 

I spørgeskemaundersøgelsen og projektteamenes månedsrapporter fremgår det, at der 

fortsat er brug for at have fokus på videndeling, kompetenceudvikling og udvikling af en 

fællesfaglig tilgang til, hvordan tvang kan forebygges blandt personalet. I flere rapporter 

beskrives en begyndende kulturændring på afsnittene, hvor personalets tilgang til patien-

terne ændres. På den baggrund anbefales det:  

 At identificere og beskrive de succesfulde metoder, der viser resultater med nedbrin-

gelse af tvang med henblik på at styrke den faglige kvalitet og fremme spredning i orga-

nisationen 

 At lære af de succeshistorier projektteamene har oplevet, hvor anvendelse af aktiviteter 

direkte har forebygget tvang i forhold til konkrete patienter. Dette kan styrke den fagli-

ge læring og kvalitet samt fremme spredning i organisationen 

 Kompetenceudvikling af medarbejdere i deeskalering, arousal-niveau, kognitiv terapi, 

målrettede aktiviteter og andre tvangsforebyggende opgaver og kompetencer.   

 

Anbefaling vedrørende ledelsesinitiativer 

Mange af de nævnte udfordringer og erfaringer involverer ledelse. På baggrund af teame-

nes besvarelser af spørgeskema og månedsrapporter anbefales det: 

 At psykiatriledelsen i regionerne styrker fokus på den langsigtede nedbringelse af tvang 

fx via arbejdsgruppe om dette og kobling af projektet til en kommende national Task-

forces arbejde. 

 At skabe klarhed om den ledelsesmæssige holdning til anvendelse og forebyggelse af 

tvang, fx ved at formulere konkrete mål eller en politik for forebyggelse af tvang. 

 At inddrage ledelsen aktivt i analyser af konkrete tvangsepisoder på afdelingsniveau 

 Understøtte analyser af tvangsdata på afsnitsniveau mhp. løbende at nedbringe anven-

delse af tvang og korrekt registrering 

 Opmærksomhed på personalets vilkår for at deltage i målrettede aktiviteter og andre 

tiltag, der kan reducere tvang. Fx ved at sikre personalet får mulighed for faglig reflek-

sion omkring nedbringelse af tvang 
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