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Brønderslev og Frederikshavn 



Inddragelse	  af	  pårørende	  	  
N6	  –	  intensivt	  modtagerafsnit	  



Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  
inddrage	  pårørende	  til	  
patienter	  indlagt	  på	  N6?	  

�  Pårørende	  til	  den	  intensive	  patient	  står	  ofte	  med	  stor	  sorg,	  
frustration	  og	  uvidenhed	  om	  hvad	  der	  sker	  med	  patienten	  ved	  
indlæggelsen	  på	  afsnittet.	  

�  Pårørende	  er	  en	  betydningsfuld	  del	  af	  livet	  for	  patienten	  –	  idet	  de	  
er	  nærmeste	  netværk,	  er	  en	  del	  af	  patientens	  livshistorie	  og	  bedre	  
end	  nogen	  andre	  kan	  give	  vedvarende	  støtte.	  

�  Pårørende	  til	  patienter	  på	  N6	  skal	  således	  i	  højere	  grad	  
anerkendes	  og	  indgå	  som	  en	  ressource	  i	  behandlingen	  og	  i	  
patientens	  recoveryforløb.	  	  

�  Inddragelse	  af	  pårørende	  i	  behandlingsforløbet	  reducerer	  
tilbagefald	  og	  genindlæggelser.	  	  



Hvad	  gør	  vi	  for	  at	  inddrage	  
de	  pårørende	  på	  N6?	  

•  Målet	  er	  at	  der	  skal	  tages	  kontakt	  til	  pårørende	  indenfor	  de	  første	  24	  timer	  
efter	  patienten	  indlægges	  på	  N6.	  

	  
•  Tilbud	  om	  samtaler	  med	  pårørende	  gruppe	  	  

•  Mødet	  aHoldes	  1.	  gang	  ugentligt	  	  
•  Gruppen	  består	  af	  psykolog,	  socialrådgiver	  &	  plejepersonale	  	  
•  Dette	  giver	  pårørende	  mulighed	  for	  at	  tale	  med	  fagpersoner	  samt	  

med	  andre	  pårørende	  

•  Pårørende	  gruppen	  har	  dagligt	  fokus	  på	  at	  motivere	  personalet	  	  på	  N6	  til	  
at	  tænke	  de	  pårørende	  ind	  i	  behandlingen	  samt	  at	  alle	  pårørende	  får	  
tilbud	  om	  samtaler.	  
	  

	   	   	  	  



Udarbejdelse	  af	  PDSA	  –	  ”Pårørende	  arrangement”	  
	  

•  Planlægning	  –	  hvad	  vil	  vi	  gerne	  opnå	  med	  ”inddragelse	  af	  pårørende	  –	  N6”	  
•  Afprøve	  –	  aHoldes	  af	  pårørende	  arrangementer	  –	  1	  gang	  ugentligt	  i	  en	  periode	  på	  3	  mdr.	  	  
•  Vurdering	  –	  hvordan	  er	  arrangementerne	  forløbet?	  
•  Handling	  –	  hvad	  skal	  der	  laves	  af	  ændringer,	  forbedring,	  nye	  ideer	  mv.	  

Fokusgruppeinterview	  med	  pårørende	  &	  personale	  
	  	  

•  Hvilke	  informationer	  er	  der	  specielt	  behov	  for	  når	  du	  har	  en	  pårørende	  indlagt	  på	  intensivt	  
sengeafsnit?	  

•  Viden	  om	  psykisk	  sygdom	  
•  Tvang	  
•  Tavshedspligt	  
•  Hvordan	  er	  det	  at	  være	  pårørende	  til	  den	  intensive	  patient?	  
•  Hvor	  kan	  pårørende	  får	  yderligere	  hjælp	  og	  støtte	  

•  Center	  for	  pårørende	  
•  Bedre	  psykiatri,	  Psykiatrifonden	  mv.	  

Udarbejdelse	  af	  ”invitation”	  til	  pårørende	  arrangement	  	  

Præsentation	  &	  implementering	  af	  ”projektet”	  i	  personalegruppen	  

Forberedelser	  til	  	  
pårørende-‐	  arrangement	  	  



  

Psykiatrisk Sengeafsnit (N7) Frederikshavn 
Klinik Nord Psykiatri 
 
Inddragelse af patient/pårørende i projekt Sikker Psykiatri - selvmordsforebyggelse 



Dialogmøder med patient/pårørende 

•  1. Dialogmøde 
•  Præsentation af projektet Sikker Psykiatri 
•  Projektet i N7 
•  Dialog om forbedringstiltag ift. selvmordsforebyggelse  

•  Klokke 
•  Front office 
•  Kriseplan på app  

 
•  2. Dialogmøde 

•  Afprøvning af klokke v/kontakt til personalet 
•  Forsøg med tilgængeligt personale i centergangen ved hjælp af front office 
•  Udvikling af app i relation til kriseplan 



 
 







Kathe Kjær Lyng  
Specialsygeplejerske m. souscheffunktion 
k.lyng@rn.dk 
 
Dorthe Helledie 
Sygeplejerske 
dorthe.helledie@rn.dk 
 
Psykiatrisk Sengeafsnit (N7) Frederikshavn 
Klinik Nord Psykiatri 
Tlf.: 97644000 
 



Svendborg 



Inddragelse af Patient-pårørende 

Svendborg 



Tidslinie 

•  2014 - 2016 
  
 - Pårørende i teamet 

 
 - 15 skridt 
  
 - Cafe arrangemet 

 



2017 

•  Forhåndstilkendegivelse/samarbejdsaftale 
 - Præferencer og beh. form og imdhold 

•  3 medarbejdere med brugerbaggrund ansat 
 - Inddrages i projektet 

•  4 med brugerbaggrund der tager mini ÅD uddannelsen 
 - For at give pårørende perspektiv i det  reflekterende 

team i ÅD 



Glostrup 



Storyboard 

Læringsseminar D.10.nov.2016 
Patient- og pårørendeinddragelse 
Ved Psykiatrisk Center Glostrup 



Inddragelse af patienter og 
pårørende  
•  Individuelle niveau 
•  Forbedringsteamniveau 
•  Afsnitsniveau 
•  Centerniveau 
•  Region Hovedstadens Psykiatri niveau    



Individuelle niveau 
•  Medicingennemgang 
•  Udarbejdelse af behandlingsplan 
•  Ifbm. nedbringelse af bæltefikseringer 
•  Pårørendesamtale indenfor 7 dage med accept fra patienten og 

efter behov    

•  Individuelle møder med patienter og pårørende  



Forbedringsteamniveau 
Patient- og pårørendegruppe herunder ”15 skridt” : 
En spændende og konstruktiv måde at se på afsnit, 
hvor patienter og pårørendes mening bliver inddraget.  
Vi fik en masse større og mindre ting med: 
•  Fx ”huller i vægge på begge gangarealer 
•   Der mangler gardiner.”  
•  ”Opholdsstuen er meget institutionspræget, intet hyggeligt.” 

•  ”Løs ledning ved TV. 
•  ”Vi passerer personale, som ser væk uden at hilse.” 
Efter de 15 skridt har afsnittene arbejdet med forbedringerne - 
Der er planlagt en ny omgang ”15 skridt” i december. 



Afsnitsniveau 
•  ”Sig frem” et initiativ fra www.godtduspør.dk hvor der er opstillet 

postkasse med tilhørende postkort så pårørende og ptt. kan give 
tilbagemeldinger.  Disse tages op på forbedringsmøder 

•  Patienttilfredshedsundersøgelser på Tablets 
•  Deltagelse sammen med patienter i foredrag og undervisning på 

Skolen for Recovery  

•  Pårørendegrupper og arrangementer   
•  Psykoedukations gruppe, patienter og personaler 
•  Recovery café - emner til drøftelse mellem patienter med et recovery 

perspektiv i behandlingen 

•  Workshop ift indhold af husorden på sengeafsnit 
•  Aktiviteter herunder Fredagscafé 
•  Morgen- og aftenmøder  
•  Praktiske opgaver i afsnit 



Centerniveau 

Indflydelse på centeret ved deltagelse i faste  
•  Dialogforum på PCG 4 gange årligt 
•  Patient feedback møder 2 gange årligt 
•  Lederens patientsikkerhedsrunde 
•  Recovery mentorer 
•  I 2015, 2016 og 2017 Driftmål om patientens egen deltagelse i 

behandlingsplanen 

•  Cykelløb i regi af Vestegnens Bike Club mfl. 



Region Hovedstadens Psykiatri niveau 
•  Siden 2015 har 12 brugerrepræsentanter været en del af seks 

tværgående udviklings- og beslutningsfora i Region 
Hovedstadens Psykiatri   

•  I 2015, 2016 og 2017 Driftmål om patientens egen deltagelse i 
behandlingsplanen 

•  40 Recovery mentorer 
•  Patientdeltagelse ifbm. nedbringelse af bæltefikseringer 



Patienter og pårørende med til 
forbedringstavlemøder 

  
   



Patienter og pårørende med til 
forbedringstavlemøder 
•  I forbindelse med patienttilfredshedsundersøgelsen med tablets, så 

man, at grafen var for nedadgående ved: 

•  Aktiviteter 
•  Behandlingsplan 
•  Personalet besluttede, at inddrage patienterne for at høre deres 

mening 
•  Patienterne blev herefter inviteret med til forbedringstavlemøder i 

forbindelse med aktiviteter 
Læringen:  
De aktiviteter der var fungerede godt, men det viste sig, at avisen ikke 
var kommet gennem et stykke tid. Det er der rettet op på. 

Patienterne ønskede Brunch om søndagen. Det er nu indført, og 
patienterne er med til at lave dette. 

 
 

  
   



Patienter og pårørende med til 
forbedringstavlemøder 
•  Patienterne blev også inviteret med til forbedringstavlemøder i 

forbindelse med inddragelse i behandlingsplanlægning 



Patienter og pårørende med til 
forbedringstavlemøder 
   Læringen:  

En patient havde fået udleveret en behandlingsplan, der var lang og med 
svære ord, hun ikke forstod. Planen er, at behandlingsplanen i afsnittet skal 
udarbejdes i patientens sprog sammen med patienten. 
Det viste sig, at behandlingsplanen der var udarbejdet i modtagelsen både 
var en gennemgang og en behandlingsplan. 
 
Beslutning: 
Forberedelse - patienterne skal have mulighed for at forberede sig vha en 
fast skabelon – en patient vil udarbejde et udkast ud fra en tidl. skabelon. 
 
Der skal udarbejdes en pjece omhandlende behandlingsplan. 
 
Behandlingsplanen skal gennemgås med en kontaktperson eller en læge. 
 



 
 
Citat: Svære ord – vigtigt at forstå 
hvad der står 
    
   



Aalborg 



Eksempler på de gode historier fra patienter og pårørende 
Klinik Psykiatri Syd , Aalborg 
Team S2, S4 og S5 



Kvalificering af selvmordsrisikovurderingen i Skadestuen 

Kan involvering af pårørende kvalificere selvmordsrisikovurderingen? 
 
Kan pårørende bidrage med væsentlig information ift. beslutningen om indlæggelse/afslutning? 
 
Kan en spørgeguide hjælpe personalet til en systematik omkring selvmordsrisikovurderingen? 
 
Hvordan oplever pårørende at blive inddraget i selvmordsrisikovurderingen? 





”Det er vigtigt at lytte til 
de pårørende, men det 
har jeg også oplevet at 
de har gjort” 

”Jeg blev lyttet til 
og taget alvorlig” 

”Vi vil gerne 
tales mere med” 

”Bliv ved med at 
spørge ind til det, for 
han skifter mening/
holdning til det hele 
tiden” 



Systematisk inddragelse af patienten i patientsikkerhedsrunden 

Ø  Patientsikkerhedsrunde i alle sengeafsnit én gang årligt 
Ø  Inddragelse af patienter på baggrund af spørgeguide 

Ø  Indtil nu afviklet 7 patientsikkerhedsrunder med bidrag fra  
 5 patienter.  

 



Patientoplevelser på S5 med betydning for patienters og medpatienters 
sikkerhed 

”De lyde, der kan 
høres gennem 
vægge og døre, gør 
mig angst og utryg” 

”Det er utrygt at møde 
medpatienter og personale 
på de lange gange, hvem er 
hvem?” 

Muligheder for lydisolering bliver nu undersøgt 

Personalet får uniformer 



Erfaringer i S2 på baggrund af brugerstyret patientinddragelse 



ü  Personalet griber patienternes udsagn og anvender dem 
målrettet 

v  snak omkring sund/usund mad – motion 
v  snak omkring hvordan ugen er gået – og hvad weekenden skal 

bruges til 
v  en patients fortælling om egne erfaringer med ” Min plan” – blev 

faktisk til psykoedukation og til en snak omkring brug af ”Sind” 

ü  Personalet foranlediger drøftelser af patientens oplevelse 
af de tiltag der arbejdes med fx i regi af Sikker Psykiatri  

v  hvad giver mening eller hvordan får vi det til at give mening? 

”Nu har jeg været i Psykiatrien i 13 år, men aldrig på S2. 
Nu står jeg op til et fantastisk morgenbord med hygge og 
snak. Det har jeg aldrig oplevet, men hvor bliver man da 
glad og fyldt med overskud” 



Viborg 



De gode historier fra patienter og pårørende – fra Viborg 
 

Medicin-gennemgang 
sammen med  

patienten 
 

Med brug af MeGGI 



De gode historier fra patienter og pårørende – fra Viborg	  
Pårørende-kontakt og –

inddragelse 
 

Vores rejse  

Hvordan vil du gerne tages imod? 
       - med et smil og et velkommen, at føle sig mødt 
 
Hvor meget og hvordan vil du gerne inddrages?- 
      -så meget som muligt 

Hvad kan vi gøre bedre? 
      - tænke ud af boksen mht behandlingstiltag 
 
Har du ideer eller forslag? 
       - pårørende-aftener, sammen med personalet 



De gode historier fra patienter og pårørende – fra Viborg	  

Pårørende-aftener! 
 

Pårørende-folder! 

Til pårørende fra 
personalet på P0 

 
 

 
 

 



De gode historier fra patienter og pårørende – fra Viborg	  

Pårørende café! 
 

Hver torsdag 



De gode historier fra patienter og pårørende – fra Viborg	  

Fællsemøder ! 

Fællesmøde 4. november 2016 
 
Pårørendeaftener 
Hver torsdag kl 18.30-20.00. Alle pårørende, venner, kontakt-personer til indlagte 
patienter er velkomne, og indlagte patienter må også gerne være med. Der er ingen 
tilmelding. 
Vi sidder i dagligstuen, taler om de spørgsmål og emner der kommer op, altså ingen 
fast dagsorden. Tovholdere er Elsebeth, Charlotte og Jane H. 
 
Patientcomputer 
Vi har nu en bærbar computer til udlån til patienter. Vi aftaler at man kan booke sig 
for halv time af gangen. Man skriver sig på et skema hvis man ønsker computeren, 1/2 
time ad gangen. Får den udleveret af personale/kontaktperson, og afleverer den til 
personalet igen efter brug. Man logger på Region Midts gæstenet. 
 
Cigaretpapir og skodder i rygerum 
Det er brandfarligt at putte papir i askebægeret, og det er brandfarligt at tømme 
askebægeret ned i papirkurv. 
Vi prøver at skaffe en metalspand med låg som askebægeret kan tømmes i. Nanna 
tjekker butikker... 
 
Støj i fællesareal 
Vær opmærksom på ikke at støje med f.eks. computerspil eller musik på 
mobiltelefonen, når du er i fællesareal. Sæt evt. på lydløs eller brug høretelefoner. 
 
Høretelefoner til klaver 
Kan vi skaffe et par hørertelefoner til klaveret. Nanna undersøger og køber. 
 
Sikker Psykiatri seminar 
På torsdag skal syv fra afdelingen på læringsseminar om Sikker Psykiatri. Vi skal bl.a. 
fortælle om hvilke ting vi laver for at inddrage patienter og pårørende mere. Der vil 
vi fortælle om fællesmøder, pårørendeaftener og medicingennemgang. 



De gode historier fra patienter og pårørende – fra Viborg	  

Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken? 
 
Kan vi skabe en synergi-effekt? 
 
 
Tilknytning af peer-guider  
 
 
 
 
 
Sikker Psykiatri er ikke længere kun et projekt – men er blevet den måde vi arbejder med kvalitet 
og med patient- og pårørende-samarbejde på!! 

Næste tiltag ?? 



Vordingborg 



Afsnit S3 36 & 40 
Oringe  

 
Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg  





• Husmøder 
• Aktiviteter 



Husmøde indeholdende snak 
om  ønsker omkring: 
•  Hvad sker der i Danmark? 
•  Kost/Bagning 
•  Fysiske aktiviteter  
•  Højskolesangbogen 
•  Relevant information for 

afsnittet – havearbejde, 
nye personaler, nye 
fjernsyn … 

Aktiviteter: 
•  Bage ønsket er sat i 

system 
•  Cykelkonkurrence 
•  Basket 
•  Kuglebad / kondicykler / 

bolde / sauna / 
motionsmaskiner kan 
benyttes ad hoc efter kl. 
16.00 i Fysioterapien. 





VI CYKLER….  
 

Mandag d. 10/10 kl. 15.30 – 16.30 
 

Motion er godt, får smilet frem 
og hjertet banker … 

Vi vil gerne lave en lille 
konkurrence, så vi cykler om 
flest kilometer… Vi håber, vi kan 
lave 2 små hold. Vi satser på at 
være i Fysioterapien, ellers vil 
det foregå på afsnittet.  

 

Vi glæder os til, at cykle med jer! 

 

Nicola & Gitte Mie  



Bemærk!  

Dette diplom er designet 
til udskrivning. Du bør 
lave en prøveudskrift på 
almindeligt papir for at 
kontrollere tekstens 
placering, før du 
udskriver på karton. 

Du skal muligvis fjerne 
markeringen af Skaler til 
papir i dialogboksen 
Udskrivning (i 
rullemenuen Slides på 
hele siden). 

Diplom 

PÅ 1 TIME BLEV DER MED DELTAGELSE AF 7 AKTIVE DELTAGERE  
CYKLET 71,5 KM – TID 229 MIN. 

Cykelholdet på S3 36 
TILDELT TIL 

FYS/ERGO 10. OKTOBER 2016 



Team deltagere: 
S3 36: Heidi Højer Jensen, Susanne Bereta Danielsen, Rikke Søegaard, Mie Larsen & Gitte Mie Hansen 

S3 40: Gunnveig Ingrid Henriksen & Pia Lenette Bjørn Stolarczyk 

Mail: psy-syds3-36@regionsjaelland.dk 



Horsens 
 



Fællesmøde 
 
● Patientcafe vs. fællesmøde 
● Visionen bag fællesmøde 
●  - Patientinddragelse 
 - Høj prioritet på afdelingen 
● Implementering af Safewards 
● - Gensidige forventninger 



Emner for fællesmøde 

● Formålet er at åbne op for dialog og inddrage 
patienterne 
● Spørgerunde 
● Opfølgning 
● Dagens emne: 
- Hvad kan vi sammen gøre for at din 
indlæggelse på afd. O1 bliver bedst mulig? 
● - Kost/medicin, genskabe tryghed, debriefing. 
- Afklare gensidige forventninger 



Gensidige forventninger 

● Revurderes hver 4.uge 



Evaluering 

● Patienters oplevelse 
● ”Det her er det jeg ser frem til hele ugen” 

● ”Jeg føler jeg bliver hørt og set” 

● ”Det er et godt fællesskab” 



Evaluering 
● Personalets oplevelse 
● ”God stemning, det er ligeværdigt” 

● Patienternes ressourcer ses i relation til de 
andre patienter 

● Det er et åben forum hvor der er plads til 
forskellighed. 



Torshavn 



De gode historier fra patienter 
og pårørende 

Sikker Psykiatri 
 

Tórshavn 

Læringsseminar November 2016 



Lægebesøg: 
En patient udsat for trauma, 

men patienten ville selv 
snakke om rygning Opsøgende arbejde... 

En patient som skulle have 
taget vitale værdier, hvor 

distriktsygeplejersken tænkte 
at det skulle ikke gøres med 

det samme, men..... 



Patient pårørende arbejde –  
organisatorisk perspektiv 

•  Pårørende repræsentant ansat på Psykiatrisk center 
•  Pårørende repræsentant med i teamet 

•  Person med brugerbaggrund i teamet  
•  Fordele – egne erfaringer, patientens stemme,  

•  Udfordringer – hvordan skal deltagelsen være i teamet, alene i teamet, små forhold,  
•  Læring til diskussion – recoveryprocess..........? 

•  Samarbejde med Færøske Sind (Sinnisbati)  

•  Patient og pårørendegruppe – 2 pårørende og 2 patienter samt afdelingsleder fra P40, 
afdelingsleder for distriktpsykiatrien og lokal projektleder fra Sikker Psykiatri.  



Læring, læring, læring…  
•  Patient og pårørendesession i eftermiddag 
•  Følger op og drøfter med udgangspunkt i 

idekatalog 
•  Opdateret katalog og inspiration til det videre 

arbejde… 



Pause 


