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•  Overdødelighed 
o  Reducere overdødelighed ved at fokusere på somatisk 

sygdom og selvmordsforebyggelse  

•  Reducere brugen af bæltefikseringer 
o  Undersøge nye muligheder og metoder til at reducere 

brugen af bæltefikseringer  

•  Involvering af patienter og pårørende 
o  Involvering af patienter og pårørende som et 

grundlæggende fundament 

Baggrund: Regeringens udvalg om psykiatri 
(2013) 



Først og fremmest tak… 
•  Dette er ikke et quick fix, men hard work. 
•  I har arbejdet hårdt og fokuseret ude på de 

enkelte projektafsnit. 
•  Tilegnet viden om forbedringsmodellen, tidstro 

data samt systemperspektiv – alle væsentlige for 
at sikre en sikker psykiatri, hvor vi leverer høj 
kvalitet hver gang. 



•  At arbejde med forbedringsmetoder giver også mening i 
psykiatrien 

•  Altafgørende, at ledelsen har fokus på patientsikkerhed - og 
på det konkrete forbedringsarbejde 

•  Medarbejdere skal gå forrest i at forbedre arbejdsgange – de 
kender dagligdag og kontekst 

•  Patienter og pårørende involveret på en ny måde 

Læringspunkter 



Leverede resultater 
•  Markante forbedringer på processer omkring 

medicinafstemning og medicingennemgang 
•  Implementering af akutpakken og somatisk 

undersøgelse - og opbygning af gode systemer og 
samarbejder med somatiske hospitaler 

•  Reduktion af bæltefikseringer: Flere afsnit har set 
markante fald i brugen af bæltefikseringer 

•  Selvmordsforebyggelse: For tidligt at sige noget om 
indsatsen 



Byggestenene er lagt, men mere at arbejde 
videre med 

Ledelse 
• Vision og strategi 
• Fjerne barrierer 

Kommunikation • Strategi 
• Intern og ekstern 

Forandringspsykologi 
• Kultur - forandring 
• Cases 

Patienter og pårørende 
• Involvering på alle 
niveauer  

Læringssystemer 

•  Netværk på 
hospital, regionale 
og nationale 

•  Lokale 
læringsseminarer 

Kapacitetsopbygning 

•  Lokal udd. 
•  Forbedringsagenter 
•  Ledelseudd. 
•  Improvement 

advisor 

Infrastruktur til 
skalering 

•  Ressourcer 
•  Organisation 
•  Kommunikation 
•  Ledelse 

Datasystemer 

•  Automatisk 
dataudtræk 

•  Seriediagrammer 



Patientsikkerhed på dagordenen – nu 
og fremover 
•  Sikker Psykiatri har placeret patientsikkerhed centralt 

på den nationale kvalitetsdagsorden 

•  Og emner som medicin, tvang, somatiske tilstande og 
selvmord skal blive øverst på dagsordenen 

 
•  …men rammerne og formen er åben 

 


