S AMARBEJDSAFTALER –
R EDEGØRELSE OG
IDÉKATALOG
Implementeringsgruppen for
”Gennembrudsprojektet” – Region Hovedstadens
Psykiatri

En ”samarbejdsaftale” er her defineret som en
planlagt, systematisk dialog med patienten,
tidligt i dennes indlæggelsesforløb, der som
minimum berører områderne, tidlige
advarselstegn, triggere og handleplaner, med
henblik på at afværge tvangsfikseringer.

Ansvarlig for redegørelsen: Jesper Bak, PC Sct.
Hans
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2.

FORORD

I forbindelse med at fire centre i Region Hovedstadens Psykiatri deltager i Det nationale
gennembrudsprojekt for nedbringelse af tvang, er det besluttet, at udvalgte gavnlige tiltag som de fire
centre udvikler, skal spredes til de alle øvrige centre som anvender tvangsfiksering. Til brug herfor er
der udarbejdet beskrivelser af forskellige modeller (gavnlige tiltag), evidensen herfor samt
evalueringen af dem. Der er tale om følgende tre beskrivelser, som indeholder modellerne:
Gennemgang af alle tvangsfiksering
Forløb der ikke førte til tvangsfiksering
Samarbejdsaftaler
Af disse beskrivelser fremgår det også, hvilke mål der skal opfyldes, samt hvordan der skal
monitoreres på dem.
Det enkelte center vælger selv, hvilke modeller idenfor de tre beskrivelser, som skal anvendes.

3.

BAGGRUND

For at nedbringe antallet af tvangsfikseringer peger den internationale forskning på at der skal tages
mangeartede initiativer (1;2). Det at få identificeret patientens krise-triggere, unikke beroligelses
teknikker og få udarbejdet handleplaner for at imødegå kritiske situationer i et tæt samarbejde med
patienten og tidligt i indlæggelsesforløbet, har vist sig at være associeret til færre tvangsfikseringer
(3-6) og er dermed en evidensbaseret metode. Evidensen der støtter initiativet er placeret midt i de
almindeligt anderkendte evidens hierarkier. Benævnelsen ”samarbejdsaftaler” er valgt blandt mange,
for eksempel, kriseplan, mestringsplan, early recognition (ERM), krise forebyggelses plan, etc. der
grundlæggende indeholder nogle af de samme elementer.
For alle indlagte patienter på lukkede afsnit tages stilling til, om der er behov for at udarbejde en
samarbejdsaftale. Hvis patienten kun er indlagt få dage, vil det ofte ikke være relevant, mens det for
patienter, der er indlagt mere end to dage, vil være væsentligt at få udarbejdet en samarbejdsaftale.
Samarbejdsaftalen bliver en del af behandlingsplanen/den indledende sygeplejevurdering, der
udformes inden for 24 timer efter indlæggelsen – dog undtaget de patienter, der som nævnt ovenfor er
indlagt i mindre end tre dage. I det omfang, det er muligt skal kontaktpersonerne i de ambulante
forløb inddrages tæt, så samarbejdsaftalen følger patienten i hele forløbet og løbende justeres.
Samarbejdsaftalerne indeholder en beskrivelse af, hvordan konflikter og tvangsfiksering kan
forebygges for den enkelte patient. Aftalen skal ligeledes beskrive, hvordan der kan tages størst
muligt hensyn til patientens egne ønsker, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

4.

FORMÅL

Formålet med at udforme samarbejdsaftaler er at få systematiseret og kvalitetssikret det
forebyggende arbejde for at nedsætte antallet af tvangsfikseringer.

5.

METODE OVERVEJELSER

Det er valgt ikke at pege på en enkelt metode fordi der fortsat er brug for metodisk udvikling. I stedet
er forskellige metoder gennemgået og vurderet.
Ved udvikling og implementering af den valgte metode kan de enkelte centre anvende PDSA-cirklen
på samme måde som beskrevet i ”Gennembrudsprojektet”:
http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/CFK/Projekter/Gennembrud/PDSA-metodebeskrivelse.pdf
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I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og
forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig og
overskuelig måde at afprøve forandringstiltag, reflektere over udfaldet og enten justere eller afprøve
videre på en større bruger/borgergruppe. Hver test-cyklus bidrager med ny viden og nye informationer
om, hvordan forandringstiltaget virker i den konkrete lokale kontekst.

6.

INDIKATORER FOR MÅLOPFYLDELSE
6.1. Samarbejdsaftalen indeholder som minimum en beskrivelse af hvad der trigger patientens
kriser (her primært kriser der involvere udad- og indad reagerende adfærd der kan føre til
tvangsfiksering) og en plan for hvordan krisen bedst håndteres. Aftalen skal ligeledes
beskrive, hvordan der kan tages størst muligt hensyn til patientens egne ønsker, hvis en
tvangsfiksering ikke kan forebygges.
6.2. Samarbejdsaftalen er udarbejdet sammen med patienten, det er fortrinsvis patientens plan.
Såfremt patienten ikke kan samarbejde omkring aftalen, beskrives dette og plejepersonalet
udformer aftalen ud fra deres tidligere kendskab til patienten, informationer fra pårørende
eller andre der kender patienten godt.
6.3. Samarbejdsaftalen skal udarbejdes indenfor det første døgn (dog undtaget patienter indlagt
mindre end 3 døgn).
6.4. Samarbejdsaftalen revideres løbende.
6.5. 80 % af alle patienter indlagt på afsnit der anvender tvangsfiksering har en samarbejdsaftale
der indeholder ovenstående elementer (dog undtaget patienter indlagt mindre end tre døgn).

Alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri der anvender tvangsfiksering, skal udvikle en model til
gennemførelse af en samarbejdsaftale der indeholder indikatoren 6.1, samt have denne implementeret
inden 1. januar 2015.
Målopfyldelsen (6.2, 6.3, 6.4 og 6.5) vurderes ved en audit hvor 10, tilfældigt udvalgte,
tvangsfikseringer i 2015 gennemgås. Såfremt centeret ikke har udført 10 tvangsfikseringer
gennemgås det antal centeret har haft. Denne audit gennemføres i 3. kvartal 2015 sammen med en
beskrivende evaluering af den valgte model (6.1).

7.

KVALITETSSTANDARDER

DDKM akkrediteringsstandard 2.7.3 – Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

8.

SAMARBEJDSAFTALER
8.1.

Mestringsanalyse – Risskov – Bilag 1

Materialet er udviklet af afsnit M.3. på Aarhus Universitetshospital Risskov, Region Midtjylland, i
forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt”.
Deres formål var at:
At udvikle et redskab til vurdering og håndtering af uro og aggression mhp forebyggelse af
tvang
At optimere det tværfaglige- og monofaglige arbejde, herunder at tydeliggøre og systematisere
den psykiatriske sygepleje
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At udvikle et redskab som inddrager både patienter, personale og pårørende
At sikre at virksomme tiltag bliver tilbudt målrettet og rettidigt
Særligt målrettet patienter med ADHD og oligofreni
Mestringsanalysen indeholder; en screening af patientens tidligere oplevelser og erfaringer, hvad der
trigger uro og angst hos patienten, hvilke advarselssignaler patienten oplever før situationer med uro
og angst, hvilke beroligende strategier patienten oplever der modvirke uro og angst samt aftaler om
hvordan patienten/personalet forholder sig før situationen opstår.
Materiale indeholder en PowerPoint fremlæggelse fra 2. læringsseminar samt deres udarbejdede
skemaer.

8.1.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Erfaringerne er fortsat noget begrænsede,
men de mener selv de har undgået nogle tvangsfikseringer efter udvikling og indførelse af metoden.
Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.2.

Samarbejdsaftale – PC Ballerup – Bilag 2

Materialet er udviklet af afsnit M.1. på Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden, i
forbindelse med dette ”Gennembrudsprojekt”. Samarbejdsaftalen indeholder; advarselstegn,
handleplan, og mulige forhold der tidligere har hjulpet.
Materialet indeholder rammerne for en aftale der udarbejdes i samarbejde mellem patienten og
personalet.

8.2.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Personalet oplever at effekten er ret stor, i
april måned havde de det laveste antal tvangsfikseringer indenfor det seneste år. Patienterne og
pårørende oplever sig involveret og hørt. Medarbejderne oplever at det giver en fælles faglig og for
patienten personlig referenceramme. Metoden er en af flere forebyggende interventioner der kan være
medvirkende til den positive udvikling.
Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.3.

Forebyggelse af angst og aggression – PC Hvidovre – Bilag 3

Materialet er udviklet på Psykiatrisk Center Hvidovre, i forbindelse med det første
”Gennembrudsprojekt” og senere revideret. Materialet indeholder formål og vejledning til forebyggelse
af angst og aggression. Formålet med vejledningen er at give personalet og patienter redskaber og
inspiration til at støtte patienten i urolige situationer samt at indbyde til at tage medansvar, ved at
inddrage egne erfaringer med at berolige sig selv. Vejledningen indeholder; eksempler på faktorer der
kan forebygge at patienten mister kontrollen og eksempler på faktorer der kan optrappe situationen.
Skemaet beskrives at kunne bruges som inspiration, hvorefter de fundne problemområder og
handlinger dokumenteres i sygeplejeplanen. Screeningen gennemføres senest andet døgn efter
indlæggelsen.

8.3.1.

Vurdering
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Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Personalet beskriver at det styrker
inddragelsen af patienten, at det forebygger – reducerer antallet af tvangsfikseringer, at
handlingsplanen styrker sygeplejen, at der tilbydes bedre mestringsstrategier til patienten og at den
er synlig for alle vagtlag/faggrupper.
Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.4.

Samarbejdsaftale – PC København – Bilag 4

Materialet er udviklet på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden, i forbindelse med dette
”Gennembrudsprojekt”. Samarbejdsaftalen indeholder; handleplan, og mulige aktiviteter der tidligere
har hjulpet.
Materialet indeholder rammerne for samarbejdsaftalen som del af efterfølgende plejeplan.

8.4.1.

Vurdering

Metoden vurderes at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes afsnit omhandlende
triggere/advarselssignaler og patientens præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

8.5.

Crisis Prevention Plan – Riveredge Hospital – Bilag 5

Dette materiale er fra Riveredge Hospital i Chicago, USA. Riveredge Hospital er et alment psykiatrisk
hospital med 115 senge. Der er tale om blandede afsnit: Børne-, unge- og voksenpsykiatri, en del
akutte afsnit. Krise-forebyggelses planen indeholder; en screening af patientens tidligere oplevelser og
erfaringer, hvad der trigger negative følelser og adfærd, hvilke advarselssignaler patienten oplever før
situationer med negative følelser eller adfærd, hvilke beroligende strategier patienten oplever der
modvirke de negative følelser eller adfærd.

8.5.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. De mener selv, at metoden er helt essentiel
for at kunne forebygge tvangsfikseringer og anden tvang.
Metoden vurderes, efter oversættelse og tilpasning til danske forhold, at kunne opfylde formålet.

8.6.
De-Escalation Form – Personal Safety Plan – Larkin Hospital
– Bilag 6
Dette materiale er også fra USA, fra Larkin Community Hospital, Florida. Larkin Community
Hospital er primært et somatisk hospital med 36 almen psykiatriske senge og 10 specielt højsikrede
psykiatriske senge. Den første del af materialet er spørge-guide til indsamling af patientdata og den
resterende del er et print fra den elektroniske patientjournal. De-eskalerings planen indeholder;
beroligende initiativer når patienten er oprevet/agiteret, plan for hvem/hvordan personalet kan
hjælpe, hvilke forhold der gør situationerne vanskeligere, tidligere oplevelser med tvangsfiksering
(anden tvang), præferencer hvis tvang ikke kan undgås og triggere (de to dokumenter bør samles til
et).

8.6.1.

Vurdering
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Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. De mener selv metoden er helt essentiel for
at kunne forebygge tvangsfikseringer og anden tvang.
Metoden vurderes, efter oversættelse og tilpasning til danske forhold, at kunne opfylde formålet.

8.7.

Crisis prevention plan – Joan Gillece – Bilag 7

Materialet beskrevet i dette bilag er overheads udarbejdet af Joan Gillece fra Substance Abuse and
Mental Health Services Administration (SAMSHA) i USA. Det er taget med fordi der er rigtigt mange
gode mulige triggere, advarselstegn og beroligende aktiviteter beskrevet.

8.7.1.

Vurdering

Dette materiale er kun taget med som inspiration.

8.8.

Personal Safety Plan – Elgin Mental Health Center – Bilag 8

Dette materiale er også fra USA, fra Elgin Mental Health Center, Chicago. Elgin Mental Health
Center har 75 almen-psykiatriske senge og 340 rets-psykiatriske senge. Planen indeholder;
beroligende initiativer når patienten er oprevet/agiteret, triggere, advarselssignaler, traume historie,
patientens præferencer såfremt det ikke er muligt at berolige patienten og datoer for evaluering.

8.8.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er erfaringsbaseret. Metoden indeholder patientens præferencer
såfremt tvang ikke kan forebygges.
Metoden vurderes, efter oversættelse og tilpasning til danske forhold, at kunne opfylde formålet.

8.9.

Early Recognition Method (ERM) – Franz Flutters

Metoden er udviklet af Hollænderen Franz Flutters. ERM er en form for risikohåndteringsstrategi,
der udarbejdes sammen med patienten og dennes sociale netværk for at skabe læring omkring de
tidlige advarselssignaler og hvordan patienten (og personalet/omgivelserne) agerer når disse signaler
forekommer. Undervisningsmateriale omhandlende metoden er oversat til dansk men der er i dette
dokument intet bilag fordi metoden er underlagt copyright.

8.9.1.

Vurdering

Effekten af at anvende denne metode er forskningsbaseret og har vist at kunne nedbringe andelen af
patient aggressioner og isolation (4).
Implementering af metoden er mere omfattende end de andre beskrevne, men har den fordel at man
kan arbejde videre med samme metode når patienten overflyttes/udskrives, derudover findes
undervisere der kan undervise i metoden. Metoden er ophavsretsligt beskyttet og hvis der er
centre/afdelinger/afsnit der ønsker mere information om ERM/at indføre ERM kan de kontakte Jesper
Bak, Psykiatrisk Center Sct. Hans (jesper.bak@regionh.dk).
Metoden vurderes, at kunne opfylde formålet, såfremt den tilføjes et afsnit omhandlende patientens
præferencer, hvis en tvangsfiksering ikke kan forebygges.

9.

AFSLUTNING

I Region Hovedstadens Psykiatri vil følgende VIP dokumenter blandt andet berøre området:
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Psykiatriloven – fysisk magt/fastholdelse
Psykiatriloven – tvangsfiksering
Observationsniveauer
Observationsskema ved tvangsfiksering
Fast vagt og opsyn med den tvangsfikserede patient
Dokumentation ved anvendelse af tvang
Eftersamtaler ved ophør af en tvangsforanstaltning
Sygeplejepersonalets redegørelse for undtagelsesvis beslutning om tvangsfiksering før lægens
ankomst
Risikovurdering i sengeafsnit
Risikovurdering af den enkelte patient
Risikovurdering for vold og aggressioner (BVC)
Selvmordsrisiko - vurdering af gældende for Region Hovedstadens Psykiatri
Herudover vil der være lokale instrukser og vejledninger om alarmering, kriseforebyggelse, defusing,
debriefing, eftermøde, kugledyne, etc.
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Bilag 2. Samarbejdsaftale – PC Ballerup

Samarbejdsaftale
Velkommen til afdeling M01 på Psykiatrisk Center Ballerup

Navn og CPR. Nummer: (Label)

Personalet her på afdelingen vil gerne vide, hvis der er ting/forhold, som personalet her på afdelingen
skal være opmærksomme på, og som vi kan hjælpe dig med, hvis situationen skulle opstå at du føler
dig tiltagende rastløst, vred, opkørt eller angst.
I samarbejde med dig vil personalet gerne finde ud af, hvorledes vi bedst kan hjælpe dig, når du eller
vi oplever, at du er ved at miste kontrollen.

Kort beskrevet vil vi gerne vide, hvad dine advarselstegn er?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Hvorledes kan vi som personale hjælpe dig bedst muligt?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Hvad ønsker jeg andre gør (eller IKKE gør)?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Andre forhold der gør sig gældende ved denne indlæggelse?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________
Dato:
patient

Underskrift fra personalet

_________________________
Underskrift fra dig som
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Samarbejdsaftale
Eksempler på forslag der tidligere har hjulpet dig:
Tid alene på stue
Tid med personale på din stue
Åndedrætsøvelser
Gåtur med personale
Et bad
Kugledyne
PN medicin og evt. hvilken:_____________________
Fysisk kontakt
Lytte til musik
Ryge
Skrive dagbog eller notere dine oplevelser
Læse avis, blad eller bog
Telefonsamtale med pårørende
Spise eller dikke kaffe eller te
Aktiviteter som bordtennis, kortspil, bordfodbold
Opholde dig i fællesmiljøet
Andet:
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Bilag 3. Forebyggelse af angst og aggression – PC Hvidovre

Formål og vejledning til skema for forebyggelse af angst og aggression.
Tidligere erfaringer har vist, at forebyggende tiltag i forhold til angst og aggression
kan nedbringe tvang. Som et led i dette implementeres skema for forebyggelse af
”angst og aggression ”
Formål:
At give personalet og patienter redskaber og inspiration til at støtte patienten i
urolige situationer samt at indbyde til at tage medansvar, ved at inddrage egne
erfaringer med at berolige sig selv.
Vejledning:
Samtalen afholdes sammen med patienten hvor patientens uro ikke er påtrængende
og senest 3. indlæggelses døgn. Skemaet kan bruges som inspiration. Problemområde
og handlinger dokumenteres i sygeplejeplanen.
Faktorer kan forebygge patienten mister kontrollen.
Hjælp til at trække dig, med at trække dig, med eller uden personale.
Samtale med personale.
Skrive dine tanker ned.
Åndedræts øvelser.
Tage et bad.
Lytte til musik.
Telefonopkald til familien mm
Kugledyne/Ballstick
P.N. medicin.
Drikke /spise
Andet.
Faktorer der kan optrappe situationen.
Blive rørt ved
Døren til stuen er lukket
Døren til stuen er åben.
Høj lyde.
TV.
Være alene.
Særlige tidspunkter på dagen (hvornår)
Særlige dage.
Andet.

Tvangsgrp. 13/3 -13
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Bilag 4. Samarbejdsaftale – PC København
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Bilag 5. Crisis Prevention Plan – Riveredge Hospital
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Bilag 6. De-Escalation Form – Personal Safety Plan – Larkin Hospital
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Bilag 7. Crisis prevention plan – Joan Gillece
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Bilag 8. Patient Safety Plan – Elgin Mental Center
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