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Forord
Formålet med denne årsberetning er at gøre status på KFRs arbejde og indsatser i 2018.
2018 var et arbejdsår, der både blev præget af mange formidlings- og undervisningsopgaver og af igangsættelsen af nye forskningsprojekter. Det har også været et år, hvor vi
har arbejdet intensivt med at formidle delresultater fra den store interviewundersøgelse
Drømme & Muligheder, der blev færdiggjort i 2017. Resultater herfra er dels formidlet i
to dansksprogede artikler i de sygeplejefaglige tidsskrifter Fag & Forskning og
Psykiatrisk Sygepleje, dels formidlet i en engelsksproget artikel i Nordic Journal of
Psychiatry. Bag disse aktiviteter ligger en nøje planlagt kommunikationsstrategi, hvor vi
sigter mod at målrette formidlingen af nye forskningsresultater til klinikere og praktikere.
Det betyder i praksis, at arbejdet med at videndele og lave målgruppespecifik formidling
ofte strækker sig længere end selve forskningsprocessen, og i lang tid efter afslutningen
heraf. Denne måde at arbejde på er meningsfuld i forhold til KFRs pejlemærke om at
arbejde praksisnært og anvendelsesorienteret og at sikre en tæt kobling mellem forskning
og klinik.
I 2018 har KFR endvidere afprøvet en ny genre i form af arbejdspapir. Tanken bag er, at
denne formidlingsform tillader en relativ hurtig kortlægning og formidling af et centralt
tema eller en problemstilling, der er aktuel i klinisk praksis. Valg af denne genre
udelukker imidlertid ikke, at vi også skal publicere ad sædvanlige kanaler i danske og
internationale tidsskrifter.

Roskilde, februar 2019

Jette Møllerhøj
Leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri
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KFRs vision og mission i 2018
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 Danmark
Mission:
• At videndele, udforme og udføre anvendelsesorienterede og praksisnære
forsknings- og udviklingsprojekter i den kliniske dagligdag i hospitalet

KFRs kerneopgaver
Kompetencecentrets kerneopgaver er, ifølge vores 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 udbredelsen 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 Berivan Ucak (BU), projektansat 15/9 2018 - 28/2 2019
Chefsekretær Iben Junker Haupt (IJH), 50 %
Lægesekretær Dianah Kow (timelønnet, NOMA-study og Vendepunkter)
Lægesekretær Pia Raeder (timelønnet, NOMA-study og Vendepunkter)
Studentermedhjælper Berivan Ucak, 6 timer ugentligt, ophørt pr. 15/9 2018
Studentermedhjælper Alexandra Vera Ruspini, 7 timer ugentligt, ophørt pr. 1/10 2018
Studentermedhjælper Trine Søgaard Parmo Krogh, 7 timer ugentligt, ansat fra 15/11 - 1/12 2018
Studentermedhjælper Katrine Bang, 7 timer ugentligt, ansat fra 15/11 2018

Forskning og Udvikling (FoU)
KFR arbejder med afsæt i OECDs definition af forskning og udvikling (FoU) som ”et
skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden,
samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder”.
I 2018 har vi arbejdet på følgende projekter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KFR Vidensberedskab
Etablering af Retspsykiatrisk Forum
NOMA: Nordic exploratory study of patient experience of three-Monthly
Antispychotic treatment
§69-undersøgelsen
Mentalobservationsundersøgelse
Vendepunkter - En kvalitativ undersøgelse af patienters og pårørendes erfaringer
med forløb før og efter dom
Aktiviteter i retspsykiatrien på PCG
Recovery og retspsykiatri
Radikalisering og psykisk sygdom

Status på projektarbejde:
1) KFR Vidensberedskab:
Indsamling af viden og erfaringer på det retspsykiatriske område er en
kerneopgave for KFR. Vores vidensberedskab fungerer som base og fundament
for kompetencecentrets indsatser i forhold til formidling, videndeling,
undervisning/kompetenceudvikling og formulering af nye forsknings- og
udviklingsprojekter. Vidensberedskabet struktureres af en overordnet taksonomi.
Denne taksonomi er aktuelt under revidering og arbejdet med den kan ses konkret
på væggen foran KFR’s kontor på 3. sal i administrationsbygningen på PCSH.
Referencer og videnskilder håndteres i såvel elektronisk som manuelt i en fysisk
samling, der stilles til rådighed for såvel studerende som ansatte i Region
Hovedstadens Psykiatri efter aftale.
2) Etablering af Retspsykiatrisk Forum:
KFR har i 2018 efter inspiration fra Afdeling M og Dobbeltdiagnose Forum
etableret et tilsvarende Retspsykiatrisk Forum (RF). RF er et fagligt forum, der i
form af foredrag formidler viden om retspsykiatri. Formålet med Retspsykiatrisk
Forum er at bidrage til tværfaglig dialog og videndeling af retspsykiatriske
problemstillinger, primært i Region Hovedstadens Psykiatri. RF sigter mod alle
faggrupper, der er involveret i retpsykiatriske patientforløb, i såvel specialiseret
retspsykiatri som i almenpsykiatrien. Ambitionen er at afholde 6-8 foredrag i
løbet af et kalenderår. Der er i efteråret 2018 afholdt i alt tre velbesøgte foredrag:
28/9 talte chefpsykolog Tine Wøbbe om ”Psykopati – sygdom eller strategi?”,

12/10 talte leder og seniorforsker Jette Møllerhøj om ”Radikalisering og psykisk
sygdom – og hvorfor det er svært at sige noget entydigt om”, og 16/11 talte
projektleder Liv Os Stølan og leder Jette Møllerhøj om resultaterne fra KFRs
undersøgelse ”Drømme & Muligheder. Hvad er betydningsfuldt i retspsykiatriske
pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for patienterne?”.
Programmet for aktiviteter i Retspsykiatrisk Forum i første halvår af 2019 findes
på: www.psykiatri-regionh.dk/kfr
3) NOMA: Nordic exploratory study of patient experience of three-Monthly
Antipsychotic treatment:
KFR deltager i et skandinavisk studie, der er iværksat af Janssen Cilag. Janssen
har udviklet en antipsykotisk depotbehandling, der skal gives med tre måneders
mellemrum (fremfor månedligt interval). Formålet med studiet er at undersøge
patienternes erfaringer med og syn på dette skifte til tre måneders interval; hvad
det betyder for deres syn på sygdom og behandling, for deres kontakt til
behandlingspsykiatrien, for deres hverdagsliv og sociale relationer og for deres
egen vurdering af funktionsevne. Studiet gennemføres i Norge, Sverige og
Danmark og KFR udfører de norske og danske interviews. Aktuelt arbejdes der
med analyser af materialet, og studiets resultater vil blive publiceret og formidlet
på konferencer i løbet af 2019. Patienter med retslige foranstaltninger er desværre
ekskluderet i studiet, men dets resultater forventes at være overførbare til en
retslig patientpopulation.
4) §69 undersøgelsen:
§69 undersøgelsen udføres i samarbejde mellem Retspsykiatrisk Klinik,
Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart, Retspsykiatrisk Afdeling Skejby og
Retspsykiatrisk Afdeling i Aalborg. Undersøgelsen omfatter analyse af tre
årgange af mentalerklæringer. Analyse- og skriveproces pågår og der forventes
publiceret fra undersøgelsen i løbet af 2019.
5) Mentalobservationsundersøgelsen:
Mentalobservationsundersøgelsen, der blev initieret af psykiatridirektørkredse er
færdiggjort i efteråret 2018 og er blevet forelagt psykiatridirektørerne. Mette
Brandt-Christensen har deltaget i den tværregionale forskningsgruppe.
6) Vendepunkter - En kvalitativ undersøgelse af patienters og pårørendes
erfaringer med forløb før og efter dom:
Vendepunkter er en ny kvalitativ undersøgelse af patienters og pårørendes
erfaringer med forløb før og efter dom. Formålet med projektet er at få mere
præcis viden om, hvad patienter og pårørende selv peger på som afgørende
vendepunkter i forløb op til dom og i tiden mens foranstaltningen står på. Denne
viden forventes at kunne bidrage til at forebygge debut og vækst af retslige
patienter og til at optimere recoveryprocesser for de, der allerede er idømt
foranstaltninger. Aktuelt er der foretaget 22 interviews, og de vedrører i alt 7
forløb. Tanken er, at der foretages flere nedslagspunkter (i form af interviews) i

de enkelte forløb, for der ved at opnå dybdegående indsigt i forløb både før og
efter dom. Der forventes publiceret fra projektet ultimo 2019/primo 2020.
7) Aktiviteter i retspsykiatrien på PCG:
Formålet med projektet er at få mere indsigt i, hvad patienter mener er
meningsfuldt for dem ved deltagelse i aktiviteterne. Ydermere sigter projektet
mod at belyse, hvilke mulige barrierer samt fordele patienter mener, der er ved at
deltage i de daglige aktiviteter på døgnafsnittene, og endelig vil projektet forsøge
at præsentere en række strategier/ændringer, der har til mål at højne
aktivitetsdeltagelsen. Der er foretaget 10 interviews og der arbejdes aktuelt med
analyse og formidling. Projektet forventes afsluttet ultimo februar 2019.
8) Recovery og retspsykiatri:
Der arbejdes fortsat med den opdaterede litteratursøgning foretaget af
Fagbiblioteket på PC Sct. Hans. På baggrund af dette arbejde har KFR udpeget
centrale publikationer til et kompendium vedrørende rehabilitering og recovery
og bidraget med faglig sparring i forbindelse med event på Afdeling R, PCSH d.
5. og 6. november 2018 om rehabilitering og retspsykiatri. Arbejdet danner
endvidere fundament for arrangeringen af Retspsykiatrisk Netværksseminar i maj
2019, der skal have fokus på ”secure recovery”. Planen er, at
litteraturgennemgangen skal formidles i et KFR Arbejdspapir i første halvår 2019.
9) Radikalisering og psykisk sygdom:
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 bevågenhed.
Projektets konklusioner er sammenfattet i et arbejdspapir, der blev udgivet i april
2018: Radikalisering, terrorisme og psykisk sygdom. Aktuel viden om
begrebsuklarhed, lovgivning, risikofaktorer, identificering og håndtering. KFR
Arbejdspapir 1/2018. Der er formidlet fra arbejdspapiret i forbindelse med
undervisning på den landsdækkende efteruddannelse i retspsykiatri, på temadag
for socialrådgivere i RHP og på Retspsykiatrisk Forum d. 12/10.
Arbejdet med radikaliseringstemaet har endvidere affødt kontakt og sparring med
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), invitation fra det
europæiske RAN Radical Awareness Network, samt deltagelse i møder i
INFOHUS Nordsjælland.

KFR Arbejdspapir kan downloades på www.psykiatri-regionh.dk/kfr

Vidensberedskab og videndeling
Udover mundtlig og skriftlig formidling lave KFR videndeling på mail. Man kan tilmelde
sig videndelingen ved at sende en mail til KFRs fællespostkasse rhpkfr@regionh.dk
Udsendelser på KFR videndeling afspejler, at vi arbejder med et bredt vidensbegreb, og
kan indeholde alt fra debatindlæg, annoncering af arrangementer til nye publikationer
eller orientering om lovgivning. Vi modtager mange tilbagemeldinger fra listens brugere,
om at denne brede, men målrettede, videndeling opleves som nyttig.

”Tak for mange gode og informative mails - jeg sætter stor pris på at
få dem. Der er meget relevant materiale, som jeg på bedste vis prøver
at bære ud til de studerende”

Tilbagemelding fra klinisk uddannelsesansvarlig
sygeplejerske

KFR Arbejdspapirer
I 2018 har vi afprøvet en ny genre i form af arbejdspapir. Formålet med arbejdspapirer er
at give en status præsens på aktuel viden indenfor et afgrænset tematisk område. KFR
arbejdspapirer skitserer centrale aspekter og problemstillinger og giver forslag til videre
læsning og fordybelse, men gør ikke krav på at være en systematisk eller udtømmende
oversigt. Målgruppen for KFR arbejdspapirer er fagprofessionelle, der arbejder med
retspsykiatriske patientforløb, og tanken er, at man skal kunne tilegne sig et relativt nemt
og hurtigt overblik over et aktuelt tema.
KFR forbereder flere arbejdspapirer til udgivelse i løbet af 2019.
Temamøder retspsykiatri
Der har i 2018 været afholdt to temamøder om retspsykiatri på Kristineberg 3 for
afdelingsledelser og afsnitsledelser. Formålet med temamøderne er at videndele og styrke
samarbejdet mellem hovedfunktion og regionsfunktion vedrørende patienter med retslige
foranstaltninger.
På temamødet 30/4 blev der introduceret til de nye visitationsvejledninger for
henholdsvis intern og ekstern visitation af retslige patienter, samt den Retslige
Konsulentfunktion, der skal være brobygger og formidle sparring mellem hoved- og
regionsfunktion.
Temamødet 31/10 handlede om ambulant retspsykiatri. Temamøderne blev faciliteret af
Mette Brandt-Christensen.

Forespørgsler og vejledning
KFR har i 2018 modtaget omkring 60 forespørgsler fra en bred skare af bl.a. personale i
RHP, direktionens stabe, sygeplejestuderende, patientforeninger,
journaliststuderende/journalister, forfattere, forskere og lægfolk. Der har været
udenlandske forespørgsler fra Norge, Tyskland, Ungarn og Grønland. Derudover forestår
KFR sparring og vejledning til studerende på Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
og til studerende ved AU, KU og DPU.

Forskningsnetværk
KFR deltager i forskernetværket Samfund og Psykosociale Problemer på RUC.
Forskernetværket afholder halvårlige forskningsseminarer.
JM indgår som Region Hovedstadens repræsentant i styregruppen for Retspsykiatrisk
Forskningsnetværk (RFN) der, på opdrag fra afdelingsledelserne i den specialiserede
retspsykiatri, arbejder på tværs af psykiatrien i de fem regioner. RFN arbejder aktuelt med
at forberede et nationalt forskningsprojekt på tværs af den specialiserede retspsykiatri i
DK. Endvidere har KFR intensiveret samarbejdet med den specialiserede retspsykiatri i
Region Midtjylland og i Region Sjælland med henblik på et stærkere
forskningssamarbejde.

Foredrag
19/1 2018: PC København lederseminar
• Hvad siger patienterne? – hvad er værdifuldt i retspsykiatriske
behandlingsforløb? (JM)
24/1, 5/2, 21/2 og 2/3 2018: Samordningsudvalgsmøder i Region Hovedstadens fire
planområder
• Retspsykiatri og tværsektorielle retspsykiatriske forløb (LOS og JM)
6/2 2018: Temadag om Safe Wards, afsnit 52.0, PC København
• Drømme & Muligheder – hvad er betydningsfuldt i retspsykiatriske pleje-,
behandlings- og rehabiliteringsforløb? (LOS og JM)

8/3 2018: Temamøde om retspsykiatri med Roskilde Kommune
• Retspsykiatri og tværsektorielle retspsykiatriske forløb (LOS og JM)

21/4 2018: LPD temadag (Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger i DK)

•

Undervisning for bistandsværger om Retslægerådet og retspsykiatri (MBC)

6/6 2018: Temadag socialrådgivere i RHP
•

Workshop: Drømme og muligheder- om retpsykiatriske patienters oplevelser og
erfaringer med at være psykiatrisk patient (LOS og JM)

13/6 2018: Afdelingssygeplejerskegruppen PC Glostrup på besøg i Sct. Hans Have
•

Introduktion til KFRs arbejde (LOS og JM)

4/9 2018: Fagligt arrangement hos Janssen Cilag, Birkerød i forbindelse med fernisering
af Nikolaj Brie Petersens udstilling Sølvpapirshat
•

Introduktion til Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR). Hvem er vi? Og hvad
laver vi? (LOS og JM)

13/9 2018: Introduktionsforløb for R7 og Tværgående Rehabiliterings Team, PC Sct.
Hans
•

Retspsykiatri indefra og udefra – ny forskning i dansk retspsykiatri (LOS og JM)

25/9 2018: Tirsdagsundervisning efter middagskonference, PC Glostrup
•

Introduktion til Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR). Hvem er vi? Hvad
laver vi? Hvad kan I bruge os til? (JM)

4/10 2018: Undervisning på afsnit 802, PCG
•

Introduktion til Kompetencecenter for Retspsykiatri. Hvem er vi? Hvad laver vi?
Og hvad kan I bruge os til? (LOS og JM)

12/10 2018: Retspsykiatrisk Forum
•

Radikalisering og psykisk sygdom – og hvorfor det er svært at sige noget entydigt
om

25/10 2018: Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering. Årlig konference
•

Workshop: Recovery, rehabilitering og retspsykiatri (LOS og JM)

14/11 2018: Afdelingssygeplejerskemøde PC Glostrup
•

Drømme og muligheder (LOS og JM)

16/11 2018: Retspsykiatrisk Forum
•

Drømme & Muligheder. Hvad er betydningsfuldt i retspsykiatriske pleje-,
behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for patienterne? (LOS og
JM)

22/11 2018: Temadag, Socialrådgivere i RHP.
•

Workshop om radikalisering (JM)

22/11 2018: Dansk Kriminalistforening
•

Oplæg om forvaring (MBC)

Undervisning
Landsdækkende Tværfaglig Retspsykiatrisk Efteruddannelse TRE 2018
• Forebyggelse af fornyet kriminalitet i retspsykiatrien set i et
habiliterende/rehabiliterende perspektiv (LOS)
• Forskning & udvikling i dansk retspsykiatri. Hvad ved vi? Og hvad ved vi ikke?
(JM)
Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje i Region Hovedstaden, Region Sjælland og
Region Syddanmark
• Fra spændetrøje til recovery – psykiatriens historie i DK (JM)
• En sten i skoen? Retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien (JM)
• Kriminalitetsprofiler (LOS)
• §119 – vold & trusler (LOS og JM)
• Hva’ sir’ patienterne? (LOS og JM)
Ekspert-uddannelsen i retspsykiatri
• Aftenforedrag: Alle tiders prygelknabe. – Psykiatri og psykiatriske praksisser i
historisk lys (JM)
• Kursusplanlægning (MBC)
Det psykiatriske uddannelsesakademi for H-læger
• Om Retspsykiatri (MBC)

Øvrige aktiviteter
Forskningsophold på San Cataldo, december 2018 (MBC, LOS og JM)
Peer-review for Aarhus Universitetsforlag (JM)
Peer-review for Ugeskrift for Læger (MBC)
Arbejdsgruppe om national retspsykiatrisk database, efter model for kliniske databaser
(MBC)
Frontløbergruppe vedrørende MVU-forskning i RHP (JM)
Ph.d. -vejledning, KU, Saxo-instituttet (JM)
Forberedelse af ph.d.-projekt i Region Sjælland (MBC, LOS og JM)
11/1 2018: Nytårskur for samarbejdspartnere i specialiserede opsøgende retspsykiatriske
teams i RHP, med besøg i Nikolaj Brie Petersens atelier i Avedøre Holme
28/6 2018: Sommer i KFR. Sommerarrangement med samarbejdspartnere på tværs af
RHP, med besøg på PC Amager for at se RÅKUNST udstilling med Luna
Advokaten 4, 2018, 22-24: Interview med Mette Brandt-Christensen. ”Nogle episoder
skal selvfølgelig udløse en behandlingsdom, men ikke alle”

Publikationer
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september, 2018, 31-39. (fagfællebedømt)

Sørensen, Astrid E.; Ucak, Berivan; Ruspini, Alexandra & Møllerhøj, Jette:
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