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Geografisk oversigt 



Sengeafsnit 
 
Klinik Nord har 8 sengeafsnit med i alt 109 

sengepladser  
 
•  N2: 16 sengepladser (psykose) 
•  N3: 15 sengepladser (affektive) 
•  N4: 20 sengepladser (Intensivt ældrepsykiatrisk afsnit) 
•  N5: 10 sengepladser (retslige patienter) 
•  N6: 16 sengepladser (intensivt afsnit) 
•  N7: 16 sengepladser (Frederikshavn) (alment) 
•  N8: 16 pladser (Thisted) (alment) 



Ambulante enheder 
•  Psykiatrisk Ambulatorium, Brønderslev 
•  Psykiatrisk Ambulatorium, Frederikshavn 
•  Psykiatrisk Ambulatorium, Hjørring 
•  Psykiatrisk Ambulatorium, Thy-Mors 
•  Ambulatorium for Ældrepsykiatri 
•  Opsøgende Psykoseteam Nord 
•  Opsøgende psykoseteam Thy-Mors 
•  Ambulatorium for Angst og 

Personlighedspsykiatri 
•  Mobilteam Thy-Mors 
•  Akutteam N2, N3 og N7 

 

 



Ledelsesmæssig organisering 
  

•  Regional styregruppe med deltagelse af 
Psykiatriledelsen, HR og Kvalitet, Klinik Psykiatri 
Nord og Klinik Psykiatri Syd. 

•  Lokal styregruppe (som både dækker Projekt 
Sikker Psykiatri og Satspuljeprojekt Bæltefrit 
afsnit). 

•  Kontinuerlige møder mellem Viceklinikchef og 
kvalitetskonsulent 

•  Forbedringsteams på afsnittene (Afsnitsledende 
sygeplejerske, souschef, overlæge og et antal 
medarbejdere. 

 



De ”fire” vigtigste ting, vi har lært 
ved forbedringsarbejdet: 
• Kontinuerlig inddragelse og involvering af 

hele medarbejdergruppen  
 
• Der skal spredes information om projektet 

ud i hele klinikken 

• Der skal være dokumentation af at noget 
er en forbedring 

• Der er brug for konstant og vedvarende 
fokus på projektet 

 



De tre største udfordringer ved 
forbedringsarbejdet: 

• Reduktion af 13 sengepladser pga. 
besparelser 

• Når der ikke er harmoni mellem krav og 
ressourcer (f.eks. Mangel på speciallæger) 

 
• Kvalitet og forbedringsarbejde skal ses som 

en integreret del af den kliniske praksis og 
ikke køre i ”to” spor adskilt fra hinanden 



Tre gode råd til at håndtere 
udfordringerne? 
• Kontinuerligt fokus på rekruttering og 

fastholdelse af læger 
 
• Ledelsesmæssige prioritering af 

forbedringsarbejdet på alle 
ledelsesniveauer 

 
• Kompetenceudvikling af både ledere og 

medarbejdere 



Data fortæller os for eksempel at:   
Andel afholdte sikkerhedsbriefinger  – N6 

Sikkerhedsbriefinger er et 
eksempel på, hvor hurtigt der 
kan opnås målopfyldelse, hvis 
tiltag/ændring giver mening for 
det kliniske personale. 
Sikkerhedsbriefinger giver 
mening og er nemme og let 
tilgængelige at gå til for 
personalet 



Data fortæller os for eksempel at:  
Andel indlæggelser med systematisk 
risikovurdering  – N6 

Systematisk risikovurdering har været 
sværere at komme i gang med end 
sikkerhedsbriefinger. 
Her er der for eksempel tale om, at der 
er et behov for kompetenceudvikling 
(hvor findes skemaer i journalen, 
hvordan udfyldes de m.m.) – så her er 
tale om et tiltag, som giver mening, 
men som kræver mere og derfor vil der 
gå længere tid før målopfyldelse kan 
opnås. 



Vi er særligt stolte af: 
Meget flotte resultater for LUP 2015 
 
Andel positive svar på ”Hvad er dit samlede 
indtryk af din indlæggelse på dette afsnit?” 
 
N6 – 86% 
N7 – 93% 



Vi er særligt stolte af: 

For første gang nogensinde uddelte Danske 
Regioner prisen ’Årets borgerinddragende initiativ’, 
som gives til et tiltag, som fremmer god 
patientinddragelse.  
Psykiatrisk sengeafsnit N7, som deltager i projekt 
Sikker Psykiatri, løb med prisen  
 



Et god råd vedr. 
forbedringsarbejdet til folk, der 
skal starte med den type arbejde 

Kvalitet og forbedringsarbejdet, tiltag, 
mål m.m. skal give mening for det 
kliniske personale 






