


• Fitness 
• Boksebold 
• Dartskive 
• Isterninger 
• Kuglevest/-dyne 
• Wellness 
• Musik som terapi 
• Tirsdags tema-aften 
• Stemmehøring 
• Oplæring af nyt personale 

 
 

• Hængekøje 
• Drivhus 
• Mestrings- / angst og fobigruppe 
• Hobby 
• Løbegruppe 
• Livshistorie – mennesket bag 

diagnosen 
• Fokus på årsager frem for adfærd 
• Lang tolerance 
 

Tiltag for at forebygge tvang 





1. Ledelsesmæssige tiltag for at skabe et miljø, der gør 
det muligt, at nedbringe tvangen. 

 

2. Personalemæssige tiltag og miljøterapi, et miljø der 
gør det muligt, at nedbringe tvangen 

 



Ledelsesmæssige tiltag for at skabe et miljø, 
der gør det muligt at nedbringe tvang 

Ledelsens fokus på personalet: 
• Synlig og tilgængelig leder 
 
• Nysgerrig på sit personale 

– Faglighed  
– Ressourcer  
– Ansvars områder 
– Udfordringer giver tilfredshed 



En leder i dialog: 
• I forandringsprocesser 
• Hver enkel medarbejders trivsel 
• Fokus på sygefravær 
• Anerkendelse 
 
Lederens fokus på gruppedynamik: 
• Forskellige opfattelser af virkeligheden 
• Følelser smitter  angst, vrede, frustration, begejstring, 

glæde, arrangement 
• Supervision 



En leder gør det muligt at skabe en kultur: 
 
• Hvor det er muligt at tænke kreativt, anderledes, eksperimentere, og plads til at 

være forskellige. 
 

• Det er ikke regler der styrer os, det er os der styrer reglerne. 
 

• Hvor en ordentlig kommunikation i afdelingen starter hos lederen. 
 

• Hvor hver medarbejder har mulighed for at udfolde sig både med faglighed og 
personlighed. 
 

• Hvor hyggelige fysiske rammer ses som vigtige i forhold til trivsel. 
 

• Hvor sikkerhed vægtes højt, med individuelle hensyn.  
 
• Hvor der skabes traditioner. 



Kulturen bliver udfordret: 
• Økonomi 
• Interne konflikter  
• Nye medarbejdere 
• Patienter 
 
Hvorfor al den fokus på kulturen? 
• Arbejdsplads med mange følelser i spil 
• Medarbejdere trives  patienten trives 



Personalemæssige tiltag og miljøterapi, et miljø 
der gør det muligt at nedbringe tvang 

Vigtigheden i at være i miljøet: 
 
• Forebygge, se, høre, fornemme 
• Kultur bærer  hygge, sprog, adfærd 
• Giv noget af dig selv  skaber relation 
• Se mennesket bag diagnosen 
• Tag individuelle hensyn 
• Livshistorie 
• Kontaktperson  relation  behandling 
 



Miljøterapien: 
 
• Samarbejde omkring behandlingsplan / miljøterapeutiskplan 

Eksempler: 

• Døgnrytme 

• Kram 

• Mestringsstrategier 

• Aktiviteter 

• Fælles mål med indlæggelse 



Bygge bro mellem afdelingen og hjemmet: 
 
• Forældresamarbejde 

 
• Mestringsstrategier: 

– Bustræning 
– Motion 
– Handle 
– Være i offentlige rum 

 
• Aktiviteter: 

– Skaber relation 
– Mestringsstrategier  
– Struktur 
 



Specifikke handle metodikker i 
tilspidsede situationer, der gør det 
muligt at nedbringe tvangen 
Tvang skaber modsætningsforhold mellem personale og patient 
 
• Oplære nyt personale  
• Konflikthåndtering 
• Kommunikation, kropssprog 
• Reagere på årsag frem for handling 
• Akutbakke med smøger 
• Fokus på den relationsskabende kontakt 
• Fokus på egen sikkerhed  
• Fast vagt som forebyggelse  
• Skærmningsniveau 
• Eftersamtale 
 



Eksempler på: 
 
• Selvskadende adfærd 

 
• Udadreagerende adfærd 

 
• Tvangsmedicinering 
 



For at det kan lykkes:  
– Motiverende / ansvar medarbejder 
– Gennemgå ugeplan 

 







BILLEDER AF AFDELINGEN 

















Tema Tirsdag 
Eksempler på emner: 
 
• Selvmordstanker 
• Selvskadende adfærd 
• Udfordringer med familie 
• Udfordringer med venner 
• Digte 
• Vrede / ingen vrede 
• Symptomer 
• Mestringsstrategier  
• Læst artikler 



Musikgruppe hver 2. onsdag 
Eks: 
• Han er din allerbedste nabo. 
• Han er den flinkeste fyr du kan stole på han vil hjælp dig, ved at blinke med 

øjnene. 
 
• Han er mand og far. 
• En ven du ikke ønsker at miste. Han er en tryg base i weekenderne, men om 

mandagen er han ”dårlige nyheder. 
 
• Han har en rank figur 
• Hans uniform skinner som ny 
• Hans arbejde er meget specielt, for han er en af de få 

 
 

 
 

 



 
• Han bærer på dårlige nyheder 
• Beskeder af sørgelig karakter 
• Han forbereder sig  på din trappesten, til at bringe dig den værste besked. 
• Han genkender ikke ansigterne, men han kender alt for godt frygten i deres øjne. 
• En besked er en for mange. 
• Hver gang en familiemedlem dør. 

 
• Af og til i weekenderne, når vejret er godt sidder han stille og roligt med hans vin i 

aftensolen. 
• Han nyder at sidder her og koble af, mens han kigger på børnene ned af gaden. 
• Ber til de ikke tager i militæret så han ikke behøver at komme hjem til dem. 
 
• Han bærer på dårlige nyheder, beskeder af sørgelig karakter. 
• Han forbereder sig på din trappetrin 
• For om mandagen er han dårlige nyheder. 
 
Bearer of bad things  

Tekst/musik  
Ivan Pedersen og Alex Nyborg Madsen 

 



Observationsskema 4A korttids 
risikovurdering 

BVC: Bröset Violence Checklist: Korttids risikovurderingsskema 
• Skemaet skal anvendes til vurdering af sikkerhed i relation til den enkelte patient. 
Skemaet vurderer sikkerhed i faremoment i forhold til udadreageren og vold. 

 

Summen: 

0 = ingen eller lille risiko for vold 

1 – 2 = risiko for vold. Forebyggende tiltag bør iværksættes. 

> 2 = høj risiko for vold. Forebyggende tiltag bør iværksættes, og man bør 
planlægge hvordan et eventuelt udbrud skal håndteres. 

 
Ved scoringer på 2 og derover, skal skemaet anvendes i dag-, aften- og 
nattevagt. Ellers efter skøn. 

 

 



Radioudsendelse: 
 
• Orientering P1 

 
• P4, patient interview  
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