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Årsberetning 2017
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
Region Hovedstadens Psykiatri
Forord
Formålet med denne årsberetning er at gøre status på KFRs arbejde og indsatser i 2017.
2017 var et arbejdsår, der især blev tegnet af mange udadrettede aktiviteter, dels
konferencepapers og undervisning, og dels foredrag og præsentationer i mange regi og til
forskellige målgrupper på tværs af landet.
Brugerperspektiver har været et centralt omdrejningspunkt for KFRs aktiviteter i det
forgangne år i form af afrapporteringen fra projekt Drømme & Muligheder, der var
baseret på 50 kvalitative forskningsinterviews med retspsykiatriske patienter. Studiet blev
bl.a. præsenteret på forskningsdagen i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) den. 19.
september, hvor det blev honoreret med publikumsprisen. Med dette fokus har vi fået
dagsordensat den retspsykiatriske patientpopulations erfaringer og perspektiver, og har
leveret et solidt vidensgrundlag for indfrielse af RHPs strategier om tilrettelæggelse af
pleje, behandling og rehabilitering med afsæt i patienternes ønsker og behov.
Det er er en kerneopgave for KFR at samle og skabe overblik over eksisterende viden om
(dansk) retspsykiatri og at bidrage til at frembringe ny viden på højt internationalt niveau.
Viden har imidlertid størst værdi, når den bringes i spil og anvendelse tæt på den daglige
kliniske praksis i hospitalet. Det vil også fremadrettet være pejlemærket for KFR at
arbejde praksisnært og anvendelsesorienteret for at sikre en tæt kobling af forskning og
klinik.

Roskilde, februar 2018

Jette Møllerhøj
Leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri
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”Min afdelingssygeplejerske har sendt mig Drømme &
Muligheder-rapporten. Super godt skrevet og jeg har
reflekteret over det, og vil tage det med mig i mit fremtidige
arbejde på [x afsnit].
Jeg kommer selv fra akutpsykiatrien og ved, hvor vigtigt det
er, at patienterne ser os i miljøet, at vi er nærværende og
tilstede for dem. Og at relationer bliver dannet. Det er jo
derfor, vi er her, tænker jeg. Så jeg tænker, der er meget vi
kan blive bedre til og arbejde videre med…”

Tilbagemelding til KFR fra ny medarbejder på
Psykiatrisk Center Sct. Hans, december 2017.
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KFRs vision og mission i 2017
Vision:
• At bidrage til afstigmatisering af retspsykiatriske patienter
• At skabe passende forstyrrelser i klinisk praksis
• At være et fagligt fyrtårn på det retspsykiatriske område i DK
Mission:
• At videndele, udforme og udføre anvendelsesorienterede og praksisnære
forsknings- og udviklingsprojekter i den kliniske dagligdag i hospitalet

KFRs kerneopgaver
KFRs kerneopgaver er ifølge kompetencecentrets projektbeskrivelse fra 2014, at:
• ”ruste RHP til at kunne give den til enhver tid bedst mulige behandling og pleje af
de retspsykiatriske patienter i regionen”
• ”sikre udbredelse af viden om retspsykiatri på tværs i RHP og etablere
forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter indenfor retspsykiatri”
• ”opsamle viden og erfaringer om den retspsykiatriske behandling og praksis i
RHP”
• ”stimulere og selvstændigt udøve forskning indenfor det retspsykiatriske område”

Ansatte i KFR
Leder og seniorforsker Jette Møllerhøj (JM)
Projektleder Liv Os Stølan (LOS)
Seniorforsker Mette Brandt-Christensen (MBC), 20 %
Projektleder Astrid Elkjær Sørensen (AES), projektansat 15/8-31/12 2017
Chefsekretær Iben Junker Haupt (IJH), 50 %
Studentermedhjælp Berivan Ucak, 6 timer ugentligt
Studentermedhjælper Alexandra Vera Ruspini, 7 timer ugentligt
Affilierede
Stud.med. Christoffer C. Lundsgaard, der har arbejdet med habilitetsspørgsmål.
Cand.med. Rasmus Handest, der har arbejdet med at forberede nyt projekt om civilretslig
tvang.
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Forskning og Udvikling (FoU)
KFR arbejder med afsæt i OECDs definition af forskning og udvikling (FoU) som
”skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden,
samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder”.
I 2017 har vi arbejdet på følgende projekter:
1. KFR Vidensberedskab
2. § 16-undersøgelsen
3. §69-undersøgelsen
4. Mentalobservationsundersøgelse
5. Drømme & Muligheder. Retspsykiatriske patienters oplevelser af retspsykiatriske
forløb
6. Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt
7. Recovery og retspsykiatri
8. Radikalisering og psykisk sygdom
9. Passende forstyrrelser i samarbejde med kunster Nikolaj Brie Petersen
Problemstillingerne i projekt 5-8 er afledet af og formuleret i forhold til vidensbehov og
aktuelle udfordringer i den kliniske praksis i hoved- og regionsfunktion.
Status på projektarbejde:
1) Kortlægning og indsamling af viden og erfaringer på det retspsykiatriske område er en
kerneopgave for KFR. Vidensberedskabet fungerer som en base og fundamentet for
kompetencecentrets indsatser i forhold til formidling, videndeling, kompetenceudvikling
og initiering af forsknings- og udviklingsprojekter. Vidensberedskabet struktureres af en
overordnet taksonomi og opdateres og udbygges løbende. Referencer og videnskilder
håndteres såvel elektronisk som manuelt i en fysisk samling, der kan tilgås af studerende
og personale i Region Hovedstadens Psykiatri efter aftale. Vidensberedskabet danner
baggrund for formulering af nye projekter og problemformuleringer, for den vejledning
og undervisning, der varetages af KFR og for den elektroniske videndeling på mail (se
nedenfor).
2) §16 undersøgelsen er afsluttet. Undersøgelsens resultater er sammenfattet af Mette
Brandt-Christensen i en dansksproget rapport, der kan downloades fra KFRs hjemmeside:
www.psykiatri-regionh.dk/kfr. Undersøgelsen er foretaget af 9 retspsykiatere og en
statistiker, og er baseret på gennemgang af næsten 800 mentalerklæringer fra perioden
1994-2005.
3) §69 undersøgelsen udføres i samarbejde mellem Retspsykiatrisk Klinik,
Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart, Retspsykiatrisk Afdeling Risskov og Retspsykiatrisk
Afdeling Aalborg. Gennemgangen af 2013-årgangen af mentalerklæringer er afsluttet, der
laves aktuelt statistik og skriveprocessen er i gang. Der forventes publiceret fra
undersøgelsen i 2018.
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4) Undersøgelsen, der er initieret af psykiatridirektørkredsen, er ved at afslutte
dataindsamlingen. Mette Brandt-Christensen indgår i den tværregionale forskningsgruppe.
5) Undersøgelsens konklusioner er sammenfattet i en dansksproget rapport, der kan
downloades fra KFRs hjemmeside: www.psykiatri-regionh.dk/kfr. Resultater fra
undersøgelsen er mundtligt formidlet i en lang række sammenhænge (se nedenfor). Der
arbejdes aktuelt med formidling af delresultater i en række artikler på engelsk og dansk,
der forventes publiceret i løbet af 2018.
6) I samarbejde med Faggruppen Retspsykiatri (for socialrådgivere i den specialiserede
retspsykiatri og på Justitsministeriets Retspsykiatrisk Klinik) har KFR lavet en
kortlægning af socialrådgivernes arbejdsopgaver og de aktuelle socialfaglige udfordringer
i det retspsykiatriske felt. Resultaterne af denne kortlægning er formidlet på to posters (se
bilag), og blev endvidere præsenteret på Socialrådgiverdage 2017, i en workshop om
retspsykiatri. Der forberedes yderligere videndeling og brobygning mellem kommuner og
Region Hovedstadens Psykiatri i 2018, bl.a. ved oplæg til samordningsudvalgene.
7) Der arbejdes fortsat med gennemgang af den litteratursøgning og løbende overvågning
Fagbiblioteket på PC Sct. Hans understøtter. Der forventes afrapporteret fra projektet i
løbet af 2018 i form af et arbejdspapir. Resultaterne forventes at kunne bringes i spil og
anvendes dels i forhold til forberedelsen af nyt åbent rehabiliterende sengeafsnit på PC
Sct. Hans, og dels mere generelt i forhold til forberedelsen af det nye retspsykiatriske
byggeri.
8) Formålet med projektet har været at skabe overblik over eksisterende viden om
radikalisering, voldsparathed, terror og psykisk sygdom, samt behandlingspsykiatriens
rolle i dette felt, der aktuelt har stor politisk bevågenhed. Der forventes afrapporteret fra
projektet i form af et arbejdspapir i første kvartal 2018.
9) Udstillingen STUEREN, der blev ophængt i anledning af 200 års jubilæet for Sct. Hans
1816-2016, lukkede 2. påskedag 2017. Herefter er der iværksat et pilotprojekt, hvor det
tidligere patientbibliotek i Kurhus fungerer som åbent kunstværksted for patienter på og
omkring Psykiatrisk Center Sct. Hans. Værkstedet med titlen MASKINE MASKINE er
åbent to gange ugentligt, og drives frivilligt af Nikolaj Brie Petersen. PC Sct. Hans stiller
lokaler til rådighed og der arbejdes på at finde ekstern støtte til materialer mv.
Pilotprojektet skal evalueres i løbet af 2018. Arbejdet samt åbningstider mv. kan følges i
den offentlige Facebook gruppe MASKINE MASKINE.
KFR har endvidere samarbejdet med Nikolaj Brie Petersen om udstillingen Passende
Forstyrrelser, der blev ophængt på Marienlyst Badehotel i Helsingør i forbindelse med
12th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, 23.-25. august.
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Billeder fra Nikolaj Petersens udstilling Passende Forstyrrelser, Marienlyst Badehotel, 23. - 25. august 2017.
Foto: Petrine Severin.
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Vidensberedskab og videndeling
Udover mundtlig og skriftlig videndeling, laver KFR videndeling på mail. Der er aktuelt
117 tilmeldte på mailinglisten. Udsendelser på KFR videndeling afspejler det brede
vidensbegreb, der ligger til grund for KFRs arbejde, og kan være alt fra debatindlæg
vedrørende retspsykiatri, orientering om ny lovgivning, nye publikationer til annoncering
af relevante arrangementer. Den generelle tilbagemelding fra listens brugere er, at denne
videndeling på mail opleves som nyttig, relevant og målrettet.

”…I har bidraget til et stort og vigtigt
stykke arbejde i det danske sundhedsvæsen,
og jeg håber, I fortsætter”

Tilbagemelding til KFRs videndeling, 2017

Forespørgsler og vejledning
KFR modtager, fortrinsvis på mail, en lang række forespørgsler fra personale i RHP,
sygeplejestuderende, journaliststuderende, forfattere, forskere og lægfolk. Der har været
udenlandske forespørgsler fra Skotland, Ungarn, Norge og Sverige. Derudover bistår KFR
med sparring og vejledning til studerende på Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje,
masteruddannelser på SDU, RUC og AU, samt studerende på KU.
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Forskningsnetværk
Leder af KFR indgår i styregruppen for Retspsykiatrisk ForskningsNetværk (RFN), der,
på opdrag fra afdelingsledelserne i den specialiserede retspsykiatri, arbejder på tværs af
psykiatrien i de fem regioner.
KFR er medarrangør i forskernetværket Samfund og Psykosociale Problemer på RUC, der
afholder halvårlige forskningsseminarer.
KFR har i samarbejde med Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser (KFD) afholdt
seminar (16/11) med forskere fra det norske ROP Nasjonal kompetensetjeneste for
samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (www.rop.no). I forlængelse heraf blev der 17/11
afholdt et fælles møde, hvor vi drøftede organisering og indhold af
kompetencecenterarbejde og -indsatser.

Konferencedeltagelse
Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning:
2. Nationale Forskningskonference. Forskningsbaseret viden i den psykiatriske sygepleje.
Udvikling og anvendelse. 18/1 2017. KFR deltog med to posters:
• A Cuckoo in the Nest?
• Drømme og muligheder
Forskernetværket Samfund og Psykosociale Problemer, RUC 16/6 2017:
Vold og tvang – magtrelationer i arbejdet med mennesker med psykosociale
vanskeligheder
• Indledende forelæsning: Fra bindegal til uanbringelig – Psykiatrihistoriske
nedslag på forståelser og håndtering af vold, tvang og magtrelationer (JM)
• Præsentation: Fra “fede møgso” til fysiske angreb. Vold og trusler mod offentligt
ansatte undersøgt i en retspsykiatrisk population (LOS)
12th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, Helsingør, 23-25/8 2017. KFR
præsenterede følgende papers:
• Patterns of Crime – Challenges in Crime Prevention within the Mental Health
Services (LOS)
• From ‘Fat Cows’ to Physical Attacks – Assaults against Public Servants leading
to Sentences to Psychiatric Treatment (LOS)
• Recovery and Forensic Psychiatric Services – Challenges and Dilemmas (JM)
• How Dreams Come True…: User Perspectives on Hope and Possibilities from 50
Mentally Disordered Offenders (JM)
Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsdag 2017, 19/9 2017.
• Præsentation i plenum: Hvad har værdi for patienten? Retspsykiatriske patienters
syn på behandlingsforløb (JM)
Posters:
• Store variationer i modus operandi – Retspsykiatriske patienters
kriminalitetsprofiler (LOS)
• Fra ”fede møgso” til fysiske angreb… - Vold og trusler mod offentligt ansatte
undersøgt i en retspsykiatrisk population (LOS)
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Foredrag
5/1, 1/3 og 15/3 2017: Besøg hos R4, Psykiatrisk Center Sct. Hans
• Introduktion til arbejdet og aktuelle projekter i KFR (LOS og JM)
Workshop: Vold og drab på bosteder. Dansk Psykiatrisk Selskab, årsmøde 2-4/2 2017:
• Drab begået af alvorligt psykisk syge personer (MBC)
10/3 2017: Forum for Dobbeltdiagnoser. Afdeling M/Kompetencecenter for
Dobbeltdiagnoser.
• En sten i skoen? Retspsykiatriske patienter i almenpsykiatriske i sengeafsnit (JM)
14-15/9 2017: Faggruppeseminar for socialrådgivere i retspsykiatrien Middelfart
• Forskellige kriminalitetsprofiler - udfordringer for særforanstaltningens
kriminalitetsforebyggende formål? (LOS)
• Hvad siger patienterne? Patientoplevelser og erfaringer, baseret på 50 interviews
med retspsykiatriske patienter (JM)
18/9 2017: Oplæg ved mandagsundervisning på Psykiatrisk Center Amager.
• Drømme & Muligheder. Hvad er betydningsfuldt i retspsykiatriske pleje-,
behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for patienterne? 50
interviews med retspsykiatriske patienter (JM)
19/9 2017: Temadag B204, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
• Intro til KFR: Hvem er vi? Og hvad kan I bruge os til? (JM)
• § 119-sager og kriminalitetsprofiler (LOS)
• Hvad siger patienterne? (JM)
22/9 2017: Forensic Meeting, PC Sct. Hans, Øresund Retspsykiatri.
• Mødeplanlægger og chair (MBC)
• Kriminalitetsprofiler i en dansk retspsykiatrisk population – udfordringer for
psykiatriens kriminalitets-forebyggende opgave? (LOS)
• ”Hun plejer da at kunne tåle, at jeg truer med at hente en motorsav…” Vold og
trusler mod offentligt ansatte undersøgt i en retspsykiatrisk population (JM)
27/9 2017: Jubilæumskonference. Fagligt Selskab for psykiatriske sygeplejersker,
Koldingfjord.
• Psykiatriens historie i Danmark – udfordringer før og nu… (JM)
29/9 2017: Temaeftermiddag, Opsøgende Retspsykiatrisk Team, Carl Nielsens Alle (PC
Sct. Hans).
• Modus operandi – hvordan håndtere diversitet i kriminalitet og sociale
belastninger? (LOS)
• ”Jeg ved, hvor du bor…” -Vold og trusler mod offentligt ansatte undersøgt i en
retspsykiatrisk population (LOS og JM)
• ”De taler til mig som et rigtigt menneske” – retspsykiatriske patienters erfaringer
(JM)
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5/10 2017: Kick-off seminar for centerledelse og afsnitsledelser på Afdeling R, PC Sct.
Hans.
• Drømme & Muligheder. Hvad er betydningsfuldt i retspsykiatriske pleje-,
behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for patienterne? 50
interviews med retspsykiatriske patienter (JM)
• Recovery og retspsykiatri. Udfordringer og dilemmaer (JM)
1/11 207: Workshop Faggruppe Retspsykiatri – Socialrådgiverdage 2017, Nyborg.
• Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt (JM)
• Kriminalitetsprofiler & kriminalitetsforebyggelse - hvem & hvordan? (LOS)
Posters:
• Retspsykiatriske forløb: Socialfaglige udfordringer i hverdagen
• Socialrådgivere i retspsykiatrien: ”Vores patienter passer ikke ind i nogle
bokse…”
16/11 2017: Temaeftermiddag Recovery, dobbeltdiagnose og retslig foranstaltning,
Psykiatrisk Center Amager. Arrangeret af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose (KFD)
og Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR).
• Håb og drømme hos retspsykiatriske patienter (LOS)
27/11 2017: Konference om retspsykiatri, Rådet for Socialt Udsatte.
• Vold mod offentligt ansatte. – Hvad kendetegner optakten til og indholdet i §119sager? (JM)
• Kan udviklingen i brug af foranstaltningsdomme vendes? (MBC)
6/12 og 13/12 2017: Otsuka Gå hjem møde for sygeplejersker: Identifikation og
håndtering af den komplekse psykiatriske sygepleje. (Aarhus 6. december og København
13. december).
• Drømme & Muligheder. Retspsykiatriske patienters syn på pleje- og
behandlingsforløb. 50 interviews med retspsykiatriske patienter (JM)

Undervisning
KFR har undervist på:
• Det psykiatriske uddannelsesakademi for H-læger, undervisning om retspsykiatri
(24/4)
• Landsdækkende Retspsykiatriske Uddannelse for Sygeplejersker (29/10 og 19/11)
• TRE. Tværfaglig Retspsykiatrisk Efteruddannelse (20/6, 20/8 og 5/12)
• Psykiatrimodul, Professionshøjskolen Metropol, undervisning om retspsykiatri,
(30/10)
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Øvrige aktiviteter
Ph.d.-bedømmelsesudvalg. Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)
Trondheim (JM).
Peer review for Aarhus Universitetsforlag (JM).
Medlem af Socialstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af Nationale retningslinier for
forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem (MBC).
Medlem af arbejdsgruppe om national retspsykiatrisk database, efter model for kliniske
databaser (MBC).

Publikationer
Brandt-Christensen, Mette et al: §16 undersøgelsen, 2017.
Brandt-Christensen, Mette, Lundsgaard, Christoffer C, Pedersen, Lykke: ’Replik.
Hvordan vurderer læger, om en person er ”varigt inhabil”?’ Ugeskrift for læger, 179, 20,
2017, 1788.
Møllerhøj, Jette & Johansen, Katrine S.: ’Kronik. Inklusion gælder ikke for de alvorligt
psykisk syge.’ Altinget, 5. april 2017.
Stølan, Liv & Møllerhøj, Jette: Drømme & Muligheder. Hvad er betydningsfuldt i
retspsykiatriske pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for
patienterne? Rapport fra et forskningsprojekt, baseret på interviews med 50
retspsykiatriske patienter, 2017. (Fagfællebedømt)
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Bilag
Retspsykiatriske forløb: Socialfaglige udfordringer i hverdagen
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Socialrådgivere i retspsykiatrien: ”Vores patienter passer ikke ind i nogle bokse…”
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Store variationer i modus operandi – Retspsykiatriske patienters kriminalitetsprofiler

Årsberetning 2017

Kompetencecenter for Retspsykiatri

17

Fra ”fede møgso” til fysiske angreb… - Vold og trusler mod offentligt ansatte undersøgt i
en retspsykiatrisk population
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Kronik fra Altinget
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Drømme & Muligheder
Drømme & Muligheder - kan downloades her
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Kompetencecenter for Retspsykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Boserupvej 2
4000 Roskilde
www.psykiatri-regionh.dk/kfr
Telefon: 2933 0292
E-mail: rhpkfr@regionh.dk
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