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Dagsorden

• Status på Sikker Psykiatri 
v/ Bjarke Lund Larsen

• Hvordan har Regionspsykiatrien Viborg-
Skive grebet kommunikation om Sikker 
Psykiatri an? 
v/ Sune Frederiksen

• Brug af sociale medier i Sikker Psykiatri 
v/ Bjarke Lund Larsen



Sikker Psykiatri

Sikker medicinering
- Medicinafstemning

- Medicingennemgang
- Højrisikomedicin

Effektiv diagnostik og 
behandling af 

somatiske sygdomme

- Livsstil og forebyggelse
- Diagnostik og opfølgning

- Akutpakken

Reduktion af 
bæltefikseringer

- Forudsigelse af bæltefiksering
- Forebyggelse af bæltefiksering

- Forebyggelse af gentagelse af bæltefiksering

Forebyggelse af 
selvmord Forår 2016

Forbedringsledelse

- Patientsikkerhedsrunder
- Efterspørge og dele data åbent

- Fjerne barrierer for implementering  
- Sætte patientsikkerhed på dagsorden

Patient- og 
pårørendesamarbejde

- Empowerment af patient og pårørende  
- Formaliseret feedback fra patient og pårørende 
- Indrapportering af UTH fra patient og pårørende 

Mål Primære drivere Sekundære drivere



Medicin
• Reducere andelen af patienter i antipsykotisk  

polypharmaci – højest 25 %
• Reducere andelen af patienter i behandling med både 

antipsychotika and benzodiazepiner – højest 30 %

Somatiske sygdomme
• Forebyggelse, udredning og behandling af somatisk 

sygdom for psykiatriske patienter

Tvang
• Halvering af antallet af bæltefikseringer

Mål



Foreløbige erfaringer
Medicin
• Flere patienter får medicingennemgang
• Nyt syn på medicin
• Tættere samarbejde med sygehusfarmaceuter

Somatisk sygdomme
Fælles sprog mellem psykiatrien og somatikken
Brug af TOKS, EWS, BOS… 

Patient- og pårørendesamarbejde
• Helt ind i maskinrummet



#sikkerpsykiatri

Hvordan kommunikerer 
vi på 140 tegn?



#sikkerpsykiatri

#isikrehænder

#sikkertflow
#dkpol

#sundpol

#patientsikkerhed















948 har ’læst tweetet’

25 har ’læst’ historien på hjemmesiden



488 har ’læst tweetet’

43 har ’læst’ historien på hjemmesiden
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