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Oversigt	Keynote	Speakers:	Tranesalen	kl	09.20‐09.50	
 
Joy Duxbury  
Professor of Mental Health Nursing, PhD, MA, BSc RMN Adjunct Professor CPS 
 

Implementing ReSTRAIN YOURSELF ‐ A multisite project to reduce restraint  

There is evidence from the US that the implementation of the Six Core Strategies© (6CS) can 

improve the experience of those using mental health services. However, this innovative 

approach had not been formally implemented in an English mental health service before or its 

impact evaluated. This we called ‘Restrain Yourself’ (RY). It included the 6CS© as described 

above and a prevention and trauma informed focus, designed to challenge staff assumptions 

and expectations of using restraint. Using a before and after step wedged design, we measured 

the impact of RY implementation on restraint incidents and service user and staff perspectives 

on implementation and comparator wards.In every domain of the 6CS©, improvements were 

found after RY had been introduced on the implementation wards. Patients and staff reported more positively on their 

relationships; staff felt their attitudes towards the use of coercive practices such as restraint were changed; the service as a 

whole shifted in terms of restraint awareness and reduction. Restraint rates were 21% lower (95% confidence intervals: ‐50% to 

+9%) on the RY wards combined during the final ‘Adoption’ phase of the study in the context of an increase in restraint on 

comparator wards over the study period.  Further, the 40% restraint reduction target was achieved in four of the seven trusts 

individually and narrowly missed in a fifth. 

Oversigt	Keynote	Speakers:	Tranesalen	kl	09.50‐10.35	
 

John Baker 
Professor, Chair of Mental Health Nursing, School of Healthcare, University of Leeds  
 

The role of Pro Re Nata (PRN) or extra medicines in the management of agitation in mental 
health wards. 
Pro Re Nata (PRN) or extra medicines are a mainstay treatment in mental health wards. They 
are routinely offered as a first line intervention to alleviate symptoms, distress and agitation. 
Despite their widespread use very little is known about the effects and side‐effects associated 
with using them. In the management of aggression they are recommended as part of a de‐
escalation strategy. However, the manner in which they are offered and administrated is 
often a trigger for the need for more restrictive interventions. This presentation aims to 
summarise current research on this widely used clinical intervention and makes 
recommendations for improving practice. 

Oversigt	Keynote	Speakers:	Tranesalen	kl	14.00‐14.45	
 

Lisbeth Kristiansen 
Lektor, docent i omvårdnad, Med Dr., Leg. Sjuksköterska, Associate professor in Nursing, PhD., 
RN, Mittuniversitetet ‐ Mid Sweden University 
 

Hvordan  forholder  den  psykiatriske  sygepleje  sig  til  sundhedsvæsenets  seks  centrale 
kernekompetencer  og  kan  disse  implementeres  i  den  psykiatriske  sygeplejerskes 
professionelle  felt?  [How do we understand and implement the six core competences in 
relation to the field of the psychiatric nursing?] 
Et stigende andel ældre mennesker i samfundet, ulige adgang til sundhedsydelser, komplekse 
plejebehov og øgede driftsomkostninger er udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. 
For at imødekomme udfordringerne har sygepleje‐ og lægefaglige organisationer udarbejdet 
såkaldte kernekompetencer. Med udgangspunkt begreber som i stigende grad bliver anvendt i 
sundhedsvæsenet om kernekompetencer: Person‐centreret pleje, Samarbejde i teams, 

Evidensbaseret pleje, bedre viden om kvalitet, sikker pleje og informatik, er sigtet med oplægget at afklare og problematisere 
disse i relation til den psykiatriske pleje og implementering i den psykiatriske sygeplejerskes profession. Endvidere diskuteres 
kernekompetencerne i relationen til betydning af integrative sygepleje.  
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Oversigt	Workshop	kl	11.00	‐	12.00	
Ulighed	i	sundhed	–	Mælkevejen	

	

Peter Hjorth 
Ph.d. Koordinerende forskningssygeplejerske psykiatrien i Vejle. Post doc. v. Institut for 
Regional Sundhed, Syddansk Universitet Odense, CPS. 
 
Fysisk  sundhed  til mennesker med psykiatriske  sygdomme.  [Physical health for people 
with psychiatric diseases] 
Psykiske syge har øget fysisk sygelighed og kortere levealder, det blandt andet skyldes 
stillesiddende livsstil, usunde spisevaner, lavere kvalitet af lægehjælp og bivirkninger fra 
antipsykotisk medicin. Forebyggelse af somatiske sygdomme samt kvaliteten af somatisk 
behandling og pleje til udsatte psykiatriske patienter skal forbedres. Der er behov for mere 
viden om, hvordan man integrerer forebyggelse og pleje i behandlingen. Anvendte 
metoder og teorier til forbedring af patienternes sundhed vil blive omtalt i workshoppen. 
Vores gennemgang af kontrollerede interventionsstudier med det formål at reducere 

overvægt viste positive resultater med vægtreduktion og forbedring af fysiske sundhedsparametre, hvilket bekræfter, at det er 
muligt at bedre den fysiske sundhed hos patienterne. Vores studier viser stor forekomst af både overvægt og svær overvægt, 
forhøjede værdier af taljemål og højt cigaretforbrug hos psykiatriske patienter. Vores intervention viste, at det er muligt at 
ændre taljemål hos både patienter og personale i en sundere retning.  Vores forskning har tydeliggjort betydning af, at 
personale fungerer som positiv rollemodel for patienterne. 
 

Christina B. Kristiansen 

Læge, Phd‐studerende, Psykiatrisk Afdeling Odense 

 
Fysiske sundhedsproblemer hos patienter med alvorlige psykiatriske lidelser: en 
fokusgruppe undersøgelse. [Physical health problems in patients with severe psychiatric 
disorders: a focus group study] 
Formålet med studiet er at undersøge hvilke fysiske sundhedsproblemer, der fylder mest 
blandt patienter med alvorlige psykiatriske sygdomme fra patienter og behandleres 
perspektiv. Derudover at identificere mulige årsager samt muligheder for forebyggelse og 
behandling heraf 3 fokusgrupper med patienter med enten skizofreni eller med 
dobbeltdiagnoser, samt 3 fokusgrupper med behandlere. Fokusgrupperne blev alle stillet 
de samme 4 spørgsmål vedrørende fysiske sundhedsproblemer. De væsentligste 
sundhedsproblemer er: Vægtproblemer, kardiovaskulære lidelser, dårlig fysisk form. 

Hovedårsagerne er: Livsstil, den tilgrundliggende psykiatriske lidelse, organisatoriske problemer. Muligheder for forebyggelse og 
behandling er: Case‐manager, forpligtende fællesskaber med ligesindede, opbakning og støtte samt implementering af fysisk 
sundhed i den daglige psykiatriske praksis. For at behandle og forebygge fysiske sundhedsproblemer hos patienter med alvorlig 
psykiatrisk sygdom er det nødvendigt med støtte i hverdagen til at ændre livsstil. Behandlere har brug for støtte fra ledelsen til 
at implementere fysisk helbred i daglig klinisk praksis. 

Clara Medici  
Medicinstuderende, Aarhus Universitets Hospital Aarhus, Danmark 
 
Livskvalitet hos patienter med  skizofreni – kan denne bedres gennem bedre  sundhed? 
[Quality of life in patients with schizophrenia ‐ can this be improved through better 
health?] 
Patienter med skizofreni har lavere livskvalitet end den generelle befolkning. Det er 
udfordrende, men ønskværdigt at øge denne udsatte gruppes livskvalitet. Samtidigt ses et 
lavt fysisk helbred. Er der sammenhæng mellem livskvaliteten og det fysiske helbred hos 
patienter med skizofreni? Og kan livskvaliteten øges ved at bedre det fysiske helbred? 
Dette undersøgte vi i et 30‐måneders naturalistisk, interventionsstudie med 190 patienter 
med skizofreni. Vi målte livskvaliteten og ændringen i denne gennem studieperioden. 
Samtidigt fulgte vi patienternes fysiske helbred, herunder body mass index, rygevaner og 

fysisk aktivitet. Interventionen bestod i øget fokus på fysisk sundhed gennem individuelle samtaler, gruppe sessioner og 
behandling som vanligt. Clara vil præsentere studiets resultater og diskutere sammenhængen mellem fysisk helbred og 
livskvalitet hos patienter med skizofreni.   
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Oversigt	Workshop	kl	11.00	‐	12.00	
Reduktion	af	Tvang	‐	Tranesalen	

 

 

Kristine Tarp 
Videnskabelig assistent, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU 
 
Implementering  af  evidensbaserede metoder  i  retspsykiatrien.  [Implementing evidence‐
based methods in the forensic psychiatry]  
I den danske retspsykiatri er omkring halvdelen af patienterne dobbeltdiagnosticerede, og 
cirka firs procent af patienterne behandles ambulant. Behandlingen udfordres af misbrug, 
som ofte modvirker behandlingen og er en medvirkende faktor til at fastholde patienterne i 
kriminalitet. Desuden udfordrer sektoropdelingen imellem den ambulante psykiatriske 
behandling og misbrugsbehandlingen sammenhængen i behandlingsforløbene. I dette 
projekt implementeres de evidensbaserede metoder Community Reinforcement Approach 
og Contingency Management i Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri i Region Syddanmark. 
Formålet med projektet er at reducere antallet af domsaktiveringer, indlæggelser og 

indlæggelsesdage, reducere tvang, misbrug og dermed kriminalitet, højne patienternes funktionsniveau og få flere patienter i 
kommunal alkohol‐ og stofbehandling. Designet er mixed  methods. Data fra registre, spørgeskemaer, semi‐strukturerede 
interviews og fokusgruppeinterviews indsamles og analyseres. Deltagerne i studiet er 18 sygeplejersker og omkring 600 
patienter. Hvis implementeringen viser sig at være effektiv, kan projektet være af interesse, da det vil kunne komme med 
eventuelle løsningsforslag til de udfordringer, området præges af. 
 

Lea D. Nielsen 
Ph.d.‐studerende,  Psykiatrisk  Afdeling,  Middelfart,  CPS,  OPEN,  Klinisk  Institut, 
Sundhedsfagligt  fakultet,  Syddansk  Universitet.  University  College  SydClinical  Institute, 
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. 
 

Udvikling og validering af MR‐CRAS  (Mechanical Restraint – Confounding, Risk, Alliance, 
Score)  blandt  retspsykiatrisk  sundhedspersonale.  [Development of the MR‐CRAS 
(Mechanical Restraint – Confounding, Risk, Alliance, Score) and validation among forensic 
mental health clinicians] 
Projektets formål er at udvikle og validere MR‐CRAS som korttids 
risikovurderingsinstrument til brug for observation og vurdering af den retspsykiatriske 
patient under bæltefiksering, som et supplement til sundhedspersonalets vurdering af om 
patienten er parat eller ej til at blive løsnet fra fikseringen. Målet med MR‐CRAS er at 

reducere varigheden af bæltefiksering blandt retspsykiatriske patienter. Projektet foregår i samarbejde med alle retspsykiatriske 
afsnit i Region Sydjylland, Nordjylland, Sankt Hans og Viborg. Projektet indebærer udvikling af MR‐CRAS med efterfølgende 
klinisk validering gennem overflade‐ og indholdsvalidering, pilot testning samt statistisk validering ud fra en etårig feltstudie 
testning. Hensigten er efter endt udvikling at teste effekten på varigheden af bæltefiksering ved at kombinere brugen af MR‐
CRAS med risikohåndterings strategier der er målrettet den enkelte patient. 
 

Kirsten Johansen 
Ph.d.‐studerende,  Cand  Scient.San.,  CPS,  OPEN,  Klinisk  Institut,  Sundhedsfagligt  fakultet, 
Syddansk Universitet 
 
Forebyggelse af tvang blandt ambulante psykiatriske patienter ved hjælp af Metoden til 
Tidlig Genkendelse  (Early  Recognition Method).  [Preventing coercion among psychiatric 
outpatients by Early Recognition Method] 
Formålet med projektet er at afprøve om implementering af Early Recognition Method i 
ambulant psykiatrisk behandling kan forebygge tilbagefald/eskalerende psykose blandt 
mennesker med skizofreni eller bipolar lidelse, og dermed forebygge akut eller tvangs 
indlæggelser. Projektet vil foregå i samarbejde med opsøgende psykoseteam, psykoseteam 
og team for affektive lidelser i 6 Lokalpsykiatrier i region Syddanmark. Esbjerg og Vejle 
lokalpsykiatri er i gang. Hensigten er gennem samtaler mellem behandler og patient at 

identificere de individuelle advarselstegn (Early Warning Signs) på eskalerende psykose, samt udarbejde en individuel strategi 
for hver patient. Denne strategi er et risikohåndteringsredskab til genetablering af balance i sindstilstanden. Ud over 
risikohåndtering forventes processen at resultere i et forbedret patient ‐behandler samarbejde, samt forbedret sygdomsindsigt 
hos patienten. Projektets primære outcome er antallet af hospitalsindlæggelser og tilbagefald hos patienterne efter 
interventionen er gennemført, sammenlignet med antallet af indlæggelser før interventionen. Projektet indeholder også 
personale uddannelse der klæder personalet på til at bruge metoden i tilgangen til patienter. 
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Oversigt	Workshop	kl	11.00	‐	12.00	
Reduktion	af	Tvang	‐	Tranesalen	

 

Gitte Munksgaard 
Ph.d.‐studerende  CPS,  Institut  for  Regional  Sundhedsforskning,  Sundhedsvidenskabeligt 
Fakultet,  Syddansk  Universitet  &  Psykiatrisk  Afdeling  Middelfart,  Psykiatrien  Region 
Syddanmark 
 

Vold og trusler  imod retspsykiatrisk personale – Retspsykiatrisk sundhedsprofessionelles 
opfattelse  af  vold  og  trusler  imod  personalet  samt mulige  konsekvenser  for  plejen  og 
miljøet  i  retspsykiatrien.  [Violence and threats against forensic mental health staff – 
Forensic healthcare workers perception of violence and threats against staff and subsequent 
impact on mental health care and environment] 
Sygefravær som følge af vold og trusler på arbejdspladsen koster årligt samfundet 640 
millioner (Bom, 2015). Ifølge en MEGAFON analyse lavet for DSR i Maj 2015 har 3 ud af 5 
(59%) sygeplejersker ansat i psykiatrien over de forudgående 12 mdr. været udsat for en 

eller flere voldstyper i arbejdstiden. Formålet med dette projekt er at generere viden om og forståelse af årsager og 
konsekvenser i forhold til hvordan medarbejdere i psykiatrien oplever vold og trusler i deres daglige arbejdsliv, herunder 
hvordan vold og trusler ifølge personalet påvirker dem både personligt og sundhedsfagligt, samt mulige organisatoriske og 
personlige konsekvenser. 

Oversigt	Workshop	kl	11.00	‐	12.00	
E‐Mental	Health	–	Staldknægten	

 
 
 

Rhonda Wilson  
PhD Associate  Professor,  Forskningslektor  and  Head  of  Research,  E  Mental  Health  ‐
Telepsykiatrisk Centre, Institute of Clinical Research ‐ Faculty of Health Services, University of 
Southern Denmark 
 

Ny teknologi i psykiatrien er kommet for at blive. [New technology in psychiatry has come 
to stay] 
Over hele verden har en rivende udvikling af populære digitale teknologier påvirket en øget 
offentlig interesse for en omfattende implementering af tilgængelig og meningsfuld 
psykiatrisk hjælp til mennesker og samfund. E mental health opfattes af mange som en 
omkostningseffektiv og bekvem innovation for at imødegå de voksende krav. Fremtidens 
sundhedsmodeller vil kræve, at implementering af E‐mental health baseres på robust 
forskning, der understøtter udvikling af sikker, effektiv og pålidelig E‐mental health. Web 1 
Internetbaserede teknologier, såsom apps, hjemmesider og videokonferencer har givet 

værdifulde platforme til sundhedsydelser. I nyere tid giver Web 2 en mulighed i forskning og praksis muligheder for at integrere 
sociale medier, gamification, virtual reality til at understøtte en person‐centreret tilgang til psykiatrisk sygepleje og recovery. 
 
 
 

 

Kathrine Vraa & Cecilie Kvist 
Cand.Cur, RN, Kandidatuddannelsen i Ergoterapi, Klinisk Sygepleje og 
Jordemodervidenskab – SDU 
 

Psykiatriske sygeplejerskers oplevelse af brugen af videokonsultationer i praksis. 
[Psychiatric nurses support requirements for the effective delivery of video 
consultations] 
Formålet var at undersøge, sygeplejerskers oplevelser af brugen af 
videokonsultation samt implementering af brugen, og hvilke muligheder og 
barrierer de ser i at benytte videokonsultation frem for fremmøde konsultationer. 
Patienter var førhen nødsaget til at møde op på sygehuset til konsultation, men 
med ny teknologi muliggøres det for sundhedsvæsnet at møde patienten i eget 
hjem, eksempelvis ved brug af videokonsultationer. Ved at udvide mulighederne 

for kontakt med patienterne i eget hjem, kan sygeplejersker yde mere effektiv og kontinueret omsorg og behandling. 
Kvalitativt data er genereret via semi‐strukturerede interviews med 15 informanter. Sygeplejersker oplever at de skal kunne 
håndtere de tekniske barrierer der opstår ved brugen af video konsultationer. Brugen af video konsultation giver 
sygeplejerskerne bedre mulighed for at følge op på patienterne. Sygeplejersker kan med fordel tage et e‐learning kursus for 
at understøtte deres brug af videokonsultationer, men det kan ikke stå alene. 
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Oversigt	Workshop	kl	11.00	‐	12.00	
Relationel	Sygepleje	–	Hvedestuen	

 

Frederik A. Gildberg 
Ph.d., Lektor i retspsykiatri CPS, Institut for Regional Sundhedsforskning, 
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet. Lektor i Retspsykiatri & 
Forskningsleder ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark 
 

Psykiatrisk Sygepleje – Et relationelt anliggende med terapeutisk sigte?  
[Mental Health Nursing – A matter of relationship(s) and therapeutic interventions?]  
Patient‐Personale relationens betydning har i forskningslitteraturen være sparsom om end 
meget peger på at netop forholdet mellem personale og patient er nøglen ikke alene til 
større patient tilfredshed, forebyggelse af konflikter, oplevelsen af støtte og i sidste ende 
kan have stor betydning for patientens kliniske resultat. Men hvilke benspænd kan vi som 
udgangspunkt for mødet med vores patienter forvente? og hvordan kan vi håndtere 
balancen mellem patologi, kostodialisme og den personlige relation? Indlægget sætter 

fokus på det grundlæggende relationelle forhold mellem sundhedspersonale og psykiatrisk patient og hvorfor netop dette 
omdrejningspunkt er centralt men også udfordret i en klinisk psykiatrisk sygeplejepraksis. 
          

Ellen B. Tingleff 
Ph.d.‐studerende, CPS, OPEN, Klinisk Institut, SDU. Psykiatrien Region Syddanmark, 
Psykiatrisk Afdeling Middelfart. University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i 
Vejle.  
 

Retspsykiatriske  patienters  opfattelser  af  situationer  forbundet med  bæltefikseringer. 

[Forensic psychiatric patients’ perceptions of situations connected with the use of 

mechanical restraints] 

Formålet med studiet er at udvikle viden om hvad der kendetegner retspsykiatriske 

patienters opfattelse af situationer før, under og efter, en eller flere, episoder forbundet 

med brugen af bæltefikseringer og hvad patienter i retspsykiatrien mener der kan 

nedbringe antallet og varigheden af bæltefikseringer. Der er gennemført 20 semi‐

strukturerede kvalitative interview med patienter fra både retspsykiatriske sengeafsnit og distriktspsykiatrien. Resultaterne er 

et væsentligt bidrag til igangværende forskning i retspsykiatrisk praksis med henblik på at reducere antallet og varigheden af 

bæltefikseringer. Resultaterne vil formentligt være anvendelige for klinisk praksis, hvor professionelles viden om patienternes 

opfattelser i situationerne kan medvirke til at undgå episoder med bæltefiksering eller forbedre kvaliteten af pleje og 

behandling i de tilfælde, hvor fiksering ikke kan undgås. Foreløbige resultater præsenteres på konferencen. 

  

 

Ricko D. Nissen 
Antropolog & ph.d.‐stud., CPS, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Institut for 
Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU 
 

Psykiatri,  religion og  spiritualitet; En undersøgelse af hvordan psykiatere  i daglig dansk 
klinisk  praksis,  tilgår  emner  af  religiøs/spirituel  karakter.  [Psychiatry, Religion, and 
Spirituality: A study on how psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish 
psychiatric clinical practice.]  
International forskning viser at psykiatriske patienter, som er religiøse/spirituelle, ofte 
benytter religion/spiritualitet som et redskab til mestring og håndtering af krisesituationer, 
og at deres religiøsitet/spiritualitet kan være en kilde til både mental sundhed og 
psykiatriske lidelser. I en dansk kontekst er dette dog et forholdsvist nyt forskningsområde. 
Projektets formål er at skabe viden om hvordan psykiatere i daglig dansk klinisk praksis 

forholder sig til og arbejder med emner af religiøs/spirituel karakter, hvordan og i hvilken grad deres patienters 
religion/spiritualitet indgår i behandlingen, samt om, og hvordan, psykiaternes personlige religion/spiritualitet/irreligiøsitet har 
indflydelse på deres tilgang til deres patienter. Projektet vil bidrage til dansk og international forskning om hvordan psykiatere i 
et højt sekulariseret samfund, forholder sig til og arbejder med emner af religiøs/spirituel karakter.   
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Oversigt	Workshop	kl	11.00	‐	12.00	
Relationel	Sygepleje	–	Hvedestuen	

 

Ilone Dolmer 
Cand.scient.soc. Projektleder/udviklingssygeplejerske, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg 
Universitetshospital 
 

Sygeplejeteori som referenceramme for den kognitive behandlingsindsats i et shared care 
samarbejde.  [Using a framework of nursing theory in a shared care based cognitive 
treatment ] 
En kvalitativ undersøgelse med fokus på den kognitive sygeplejeintervention i shared care 
forløb i almen praksis udført af kognitivt trænede sygeplejersker med forankring i 
psykiatrien. Formålet har været at finde frem til særlige karakteristika, som en 
sygeplejefaglig tilgang må antages at indebære i denne indsats. Undersøgelses‐spørgsmålet 
er rettet mod, hvordan den kognitive tilgang formes, når perspektivet er sygeplejefagligt i 
forhold patienten med let til moderat depression eller angst. Hvordan indfanges den 
depressive og angste patients behov for støtte i relation til ændringer, nytænkning og 

overgangsfaser (transitions) i livssituationen, og hvordan interageres der med patienten og omgivelserne i forhold til dette. Den 
teoretiske forforståelse er baseret på elementer udforsket af sygeplejeteoretikeren Afaf Meleis samt på grundtænkningen i den 
kognitive behandlingsform. Ricoeurs kritiske hermeneutik anvendes som baggrund for undersøgelsens analyse og 
fortolkningsmetode. De tematiske fund præsenteres ved workshoppen.

Oversigt	Workshop	kl	12.45‐.13.45			
Ulighed	i	sundhed	–	Mælkevejen	

 

Anette Juel  
Sygeplejerske cand. cur. Århus Universitets hospital Risskov 
 

Sundhedsfremme  til  patienter med  psykisk  sygdom  og misbrug. [Health promotion to 
patients with concurrent mental illness and substance use] Patienter med samtidig psykisk 
lidelse og rusmiddelafhængighed har øget risiko for tidlig død. Dette skyldes en højere 
prævalens af komorbide somatiske sygdomme og faktorer relateret til deres livsstil. 64 
patienter deltog i sundhedsfremme interventioner i tillæg til deres vanlige behandling. 
Livskvalitet og kliniske helbredsvariable blev målt ved programmets begyndelse og løbende 
gennem interventionsperioden. Efterfølgende blev 15 patienter interviewet omkring deres 
helbredsopfattelser og om, hvordan de oplevede programmet havde influeret på deres 
personlige handlekraft i forhold til at ændre helbredsrelateret adfærd. Programmet viste sig 
som en mulig tilgang til at bedre patienternes fysiske helbred og programmet havde en 

positiv effekt på flere helbredsvariable inklusiv deres livskvalitet. Analyse af de transskriberede interviews viste at patienternes 
helbredsopfattelser var fokuseret på deres nuværende helbred. Helbredsmålingerne syntes dog at forhindre patienterne i at 
minimere de fysiske helbredsproblemer, som de oplevede. Sundhedsprofessionelle bør tilpasse sundhedsfremme 
interventioner til patienternes idiosynkratiske helbredsopfattelser. 
 

Anne Louise W. Pedersen 
Præ‐Ph.d.‐studerende CPS,  Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt 
Fakultet,  Syddansk  Universitet  &  Psykiatrisk  Afdeling  Middelfart,  Psykiatrien  Region 
Syddanmark 
 

Hvordan  kan  det  metaboliske  syndrom  forebygges  blandt  danske  retspsykiatriske 
patienter? [How to prevent the metabolic syndrome in Danish forensic psychiatric patients] 
Det metaboliske syndrom (MetSyn) forekommer hyppigere blandt psykiatriske patienter end 
i den generelle befolkning. Noget antipsykotisk medicin øger risikoen for at udvikle MetSyn, 
og da patienter med skizofreni er overrepræsenterede blandt danske retspsykiatriske 
patienter, er risikoen for at udvikle MetSyn særligt høj i denne population. På trods af dette, 
mangler der viden om hvordan MetSyn forebyggelse skal implementeres blandt 
retspsykiatriske patienter. Vi ved ikke hvordan en retspsykiatrisk hospitalisering påvirker 
risikoen for at udvikle MetSyn, og derfor ved vi heller ikke, om MetSyn forebyggelse bør 

målrettes indlagte eller ambulante patienter. Derudover mangler der viden om kost‐ og motionsvaner blandt retspsykiatriske 
patienter, og vi kender ikke målgruppens barrierer, facilitatorer og motivationsfaktorer for at forbedre kost‐ og motionsvaner. 
Det er derfor ikke muligt at drage fordel og/eller tage hensyn til disse. Projektets formål er, at skabe viden, som kan ligge til 
grund for fremtidige livsstilsinterventioner, som forebygger MetSyn blandt retspsykiatriske patienter. 
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Oversigt	Workshop	kl	12.45‐.13.45		
Reduktion	af	Tvang	‐	Tranesalen	

 

Frans Fluttert 
Dr., Senior Researcher, FPC Dr. S van Mesdag, Ass.Professor, Molde University College 
Research Supervisor, Centre for Forensic Psychiatry, Oslo University Hospital 
CPS, IRS, University Southern Denmark, Member SSTI / EVIPRG 
 
Scenarios  of  Early Warning  Signs  of  aggression:  the music  between  the  lines  of  risk‐

management. 

The Early Recognition Method [ERM] has been successfully applied in forensic psychiatric 
institutions across Europe. Use of the ERM and the FESAI [Forensic Early Signs of Aggression 
Inventory] seem to combine into a good strategy for clinicians in detecting early warning 
signs of aggression.  ERM also contributes to implement risk management strategies by 
enhancing interactions between patients and caregivers. The results of ERM studies suggest 
ERM to contributes to a significant reduction of coercion. The recording of early warning 

signs of deterioration by means of ERM, contributes to an increased understanding how disruptive behaviours could be 
unravelled. The dialogue between nurse and patient concerning patient’s early warning signs, is the key factor to this result. In 
the workshop will be enlightened how this approach could be linked to risk‐management scenario’s. Fitting early warning signs 
in scenarios is the pathway to effective context‐related risk management. 
 

Søren Birkeland 
Ph.d., Cand. Med. Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, 
Syddansk Universitet. 
 
Psykiatritvang  og  behandleransvar.  [Coercion and Health Professional Accountability]. 
Psykiatriloven hjemler en række forskellige tvangsformer når særlige kriterier er opfyldt. 
Blandt de hyppigst anvendte er tvangsindlæggelse hhv. –tilbageholdelse (§§ 5, 10), indgivelse 
af beroligende medicin med tvang (§ 17), tvangsfiksering (§14), og tvangsbehandling (§ 12). 
Endskønt det således i lovgivningen anerkendes, at tvang i psykiatrien nogen gange er 
nødvendig, er der megen opmærksomhed i offentligheden på at nedbringe brugen. Samtidigt 
er nedbringelse af tvangsfiksering blandt hovedsatsningsområderne, bl.a. med et mål om 
halvering inden år 2020, som endda findes indskrevet i forarbejderne til psykiatriloven (137/ 
2014). I den forbindelse er sundhedspersoner i princippet ansvarlige for at tvang (kun) 

anvendes, hvor den er lovmedholdelig. Denne session handler om det professionelle ansvar som påligger forskellige faggrupper 
i psykiatrien i forbindelse med tvangsudøvelse. Hvad ligger der egentlig i dette ansvar, hvordan er regelgrundlaget, og hvordan 
udmøntes det i praksis? Udgangspunktet tages i lovgivningen og case‐beskrivelser. 
   

Frederik A. Gildberg 
Ph.d., Lektor i retspsykiatri CPS, Institut for Regional Sundhedsforskning, 
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet. Lektor i Retspsykiatri & 
Forskningsleder ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark 

 

Foreløbige resultater: Personlige konflikthåndterings kompetencer  i klinisk retspsykiatri. 
[Preliminary results: Personal Conflict Management Competencies] 
Konflikter, vold og trusler mod psykiatrisk personale har i den forgangne tid ikke alene 
været et problem bragt frem i medierne og det fylder også i forskningslitteraturen. I en 
dansk sammenhæng ved vi imidlertid meget lidt om hvad der kendetegner personalets 
oplevelse af konflikter med retspsykiatriske patienter i dagligdagen samt hvilke 
kompetencer dette personale efterspørger. På den baggrund blev 24 interviews med en 
gennemsnitlig varighed på 42,37 min. gennemført på to retspsykiatriske afsnit. På denne 

workshop præsenterer vi de foreløbige resultater.   
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Oversigt	Workshop	kl	12.45‐.13.45		
E‐Mental	Health	–	Staldknægten		

 

Lone Fisker 
Ph.d.‐studerende, Cand. Mag. CPS, Institut for Regional Sundhedsforskning, 
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet. 
 

En undersøgelse af udfordringer i brugen af telepsykiatri hos ældre med depression. 
Collaborative  care med  brug  af  videokonferencer  i  interprofessionel  kommunikation  og 
behandling. [A study of challenges in the use of telemedicine for older people with 
depression. Collaborative care with the use of video conference in interprofessional 
communication and treatment.]  
Formålet med ph.d. projektet er at opnå forskningsbaseret viden om, hvordan patienter, 
personale og ledelse oplever implementering og brug af videokonsultationer hos patienter 
65+ år med let til moderat depression. Videokonsultationer bruges i projektet i forbindelse 
med diagnosticering, behandling og monitorering som supplement til konventionel 

behandling. Projektet er et mixed method multilevel studie, og data indsamles via spørgeskemaer og interviews af både 
patienter, personale og ledelse. De enkelte forløb planlægges i nøje samarbejde med den enkelte patient. Videokonsultationer 
kan på længere sigt være med til at sikre patienter en bedre behandling i eget hjem, bedre udnyttelse af 
læge/psykolog/sygeplejerskeressourcer og afkorte indlæggelser på sygehusene.  
 

Jens Peter Hansen 
Funktionsleder, post doc, ph.d. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Forskningsenheden & CPS, 
Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk 
Universitet 

Betydning af et sikkert og effektivt videosystem. [Significance of a safe and efficient video 
system] 
Forskning har vist, at psykiatrisk behandling udført af erfarne psykiatriske klinikere ved 
hjælp af videokonference teknologi (kendt som telepsykiatri) giver højt niveau af 
patienttilfredshed. Tidligere forskning viser tilsvarende gode resultater, når behandlingen 
sammenlignes med direkte kontakt sessioner. Forskning har afdækket en bekymring blandt 
en del sundhedspersonale om, at det terapeutiske forhold kan blive kompromitteret i 
samtaler over video. Der præsenteres forskningsresultater fra et EU projekt der fastslår et 

behov for at forbedre personalets oplevelser især omkring en sikker, effektiv levering og bekvem video system. Fremtidens 
pleje og behandling kan gennem E‐mental health få nye mulighed for at give bedre adgang og mere frihed i klinisk praksis. Det 
er imidlertid afgørende, at psykiatrisk plejepersonale nu og i fremtiden bygger deres praksis på pålidelige og troværdige 
forskningsresultater.  

Oversigt	Workshop	kl	12.45‐.13.45		
Relationel	Sygepleje	–	Hvedestuen	

 

Lise Hounsgaard 
Professor, OPEN, Klinisk Institut SDU/ Centerleder CPS/ Forskningsleder Institut for Sygepleje 
og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet & docent, Health Sciences Research Center, 
UCLillebælt 
 

Omsorg   og   etik‐  Tvang   i   psykiatrien.   [Caring and ethics ‐  Coercion in 
psychiatry]  
Et hovedbudskab i Scheels teori om interaktionel sygepleje som en praksisdisciplin er, at 
sygeplejersken i samarbejde med patienten, pårørende og andet sundhedspersonale skal 
sørge for, at patienten bliver bedre til at tage vare på sig selv. Omsorg og etik er centrale 
værdier i denne grundlagstænkning. Indlægget uddyber spørgsmålet om tvang kan være 
etisk funderet og omsorgsfuld ud fra det faktum, at magt altid er til stede mellem 
mennesker i kraft af en indbyrdes afhængighed og derfor kan bruges både positivt og 

negativt. Perspektiver på patienter og pårørendes afhængig af de sundhedsprofessionelles forståelse for den magtposition, de 
indtager, og det ansvar, de har i forvaltningen af denne magt tages op til diskussionen.  
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Oversigt	Workshop	kl	12.45‐.13.45	
Relationel	Sygepleje	–	Hvedestuen

 

Britt Laugesen 
Sygeplejerske, Ph.d, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital 
 
Grundlæggende  sygepleje  er  kompleks. [The complexities of ‘Fundamentals of Care’]
’Fundamentals of Care’ er en internationalt udviklet begrebsramme om sygepleje. Den er 
udviklet induktivt på baggrund at et meta‐narrativt review samt undersøgelser, som 
beskriver patienter og pårørendes oplevelser og forventninger til professionel sygepleje. 
Begrebsrammen udgøres af tre dimensioner beskrevet i tre koncentriske cirkler. Den 
inderste cirkel er central og omhandler etablering af relationen med patienten. Den anden 
cirkel omhandler en integrering af fysiske, psykosociale og relationelle elementer af 
sygepleje, og den tredje perifere cirkel vedrører konteksten for sygepleje. Der lægges op 
til en drøftelse af om begrebsrammen ’Fundamentals of Care’, anvendt som 
refleksionsredskab, kan fremhæve og understøtte værdien og vigtigheden af ’den 

grundlæggende sygepleje’ til patienter med en psykiatrisk diagnose. Kan begrebsrammen som refleksionsredskab rette fokus på 
nødvendigheden af etablering af relationen, som er forudsætning for sygepleje? Kan begrebsrammen som refleksionsredskab 
være med til at skærpe opmærksomheden på udvikling af evidensgrundlaget og bidrage til, at patienter oplever at modtage 
individuel og personcentreret sygepleje? 

Lisbeth Kristiansen 
Lektor, docent i omvårdnad, Med Dr., Leg. Sjuksköterska, Associate professor in Nursing, 
PhD., RN, Mittuniversitetet ‐ Mid Sweden University 
 
Samfundets øgede fokus på og krav om kvalitetssikring af pleje og omsorg samt forbedring 
af behandlingssystemer har blandt andet medført diskussioner om, hvilke færdigheder og 
kompetencer, som sundhedsprofessionelle har brug for (IOM, 2003; Brady, 2011). En måde 
at forstå og et forsøg på kompetencemæssigt at få studerende og sundhedsprofessionelle til 
at leve op til disse krav på, er en fordybelse i udvikling af kernekompetencer. 
Personcentreret pleje er en vigtig kernekompetence. Hvad betyder personcentreret pleje i 
en psykiatrisk kontekst, hvilke krav stiller det til os som klinikere, undervisere eller forskere? 
Hvordan skal vi forstå personcentreret på et metaniveau og hvordan er forholdet mellem 
personcentreret pleje og relationsorienteret pleje og omsorg. I indlægget og den 

efterfølgende diskussion lægges, dér op til en drøftelse og distinktion mellem disse samt en refleksion over, hvad dér kræves 
for at opnå og opretholde denne/disse kompetencer. 
 
 
 
 


