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3 gange i hvert døgn

• I hver vagt holder personalet en kort sikkerhedsbriefing med 

det formål at identificere potentielle situationer, der kan lede til 

bæltefiksering. Briefingen har fokus på patient-, personale- og 

organisationsfaktorer
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Sikkerhedsbriefing
Tjekliste for sikkerhedsbriefing samt videregivelse af 
oplysninger om behandlingstiltag ved vagtskifte i sengeafsnit 
 
Kort møde i vagtens start (5-10min) – hvor en fra det foregående vagthold systematisk gennemgår alle 
nedenstående informationer. 
Sikkerhedsbriefingen skal vinges af på vagtskemaet, for hvert vagtskifte, da afsnittet som en del af Sikker 
Psykiatri har en målsætning om at 95 % af alle vagt skifte skal kvalificeres med en sikkerhedsbriefing.  

 
 

GENEREL INFORMATION OM MILJØET 

1 Aktuel samlet status for 
eget afsnit: 

Fx. Uro, tvangsforanstaltninger iværksat, eller under opsejling, 
dårlige patienter, nye patienter m.m. 

    

2 Sikkerhedsstatus fra de 
afsnit der samarbejdes 
med: (nabo afs., eller dem 
der understøtter v/alarm 
m.m.) 

Fx. Uro, tvangsforanstaltninger iværksat, eller under opsejling, 
dårlige patienter, manglende personale ressourcer m.m. 

   

INFORMATION OM ALLE PATIENTER FRA KISO/PATIENTTAVLE  

3 Orientering om 
observationsniveau på 
alle patienter: 

Gennemgang af observationsniveauer ud fra tavlen på personale 
kontoret! 
 

 

4 Brøset /BVC på alle 
patienter for de seneste 2 
døgn: 

Gennemgang af BVC ud fra KISO samt tavlen på personale kontoret 
 

   

5 Orientering om der er 
særlige ting der ”Trigger” 
patienterne netop nu: 

Fx. dårlige beskeder om udgang, stuegangsbeslutninger, besøg, 
politiafhøring, telefonsamtaler, medicinændringer, 
overstimulation, BVC score der medfører % udgang m.m.  

 

LØSES I FÆLLESSKAB AF DET FREMMØDTE PERSONALE 
Fordeling af vagtens opgaver og patienter, udfyldning af vagtskema, med udgangspunkt i ovenstående 
sikkerhedsgennemgang, og på baggrund af de fremmødte personale ressourcer. 
 

6 Personalet læser, hver 
især op på de netop 
tildelte patienter: 
 

Læse op i KISO på patienterne, og evt. informere kollegaer samt 
opdatere patienttavle, hvis der er væsentlige 
sikkerhed/behandlings interventioner som ikke er delt korrekt. 
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•Ved indlæggelsen inddrager personalet erfaringer fra 

tidligere indlæggelser i en systematisk vurdering af 

risikoen for bæltefiksering

•Såfremt patientens tilstand tillader det, drøftes 

startegier for mestring, og eventuelle præferencer i 

forhold til eventuel anvendelse af tvang beskrives 

(forhånds tilkendegivelse). Hvor det er muligt, inddrages 

pårørende

Psykiatrisk Center Glostrup
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•Efter alle bæltefiksering afholdes med de involverede 

personale en defusing og efterfølgende aftales en 

debriefing

•Efter alle tilfælde af bæltefiksering foretages – en 

eftersamtale i henhold til lokale retningslinjer med 

henblik på at identificere krisetriggere og identificere 

mulige alternative til bæltefiksering under den aktuelle 

eller fremtidige indlæggelse(r). 

•Second opinion med deltagelse fra centerledelsen

Psykiatrisk Center Glostrup
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300 dage uden bælter på 176 - Tillykke til patienter 

og personale!

300 dage uden bælter på 

afsnit 176!

I sidste uge rundede Afsnit 

176 de 300 dage uden 

bæltefikseringer. Afsnittet 

har det seneste år blandt 

andet arbejdet målrettet 

med daglige analyser af 

nærved-hændelser –

inspireret af bæltefrit afsnit 

809 på Brøndbyøstervej. 

Tillykke til 176! 


