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Forord
Formålet med denne årsberetning er at gøre status på KFRs arbejde og indsatser i 2019.
I 2019 har vi bl.a. arbejdet intensivt med vidensdeling og med iværksættelse af en ny stor
undersøgelse af misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. Udover en international fagfællebedømt artikel, har vi udgivet tre KFR
Arbejdspapirer, der på en let tilgængelig måde introducerer til aktuelle temaer; f.eks. de
udfordringer, der kan knytte sig til arbejdet med sikker recovery og kriminalitetsrelateret
recovery i retspsykiatriske kontekster.
I det forgangne år har KFR undervist på Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje i alle
fem regioner. Det vil sige, at alle landets studerende på specialuddannelsen har fået den
samme introduktion til KFRs nyeste forskning og vidensproduktion på det retspsykiatriske
område. Det er karakteristik for disse hold med studerende, at kun en mindre del arbejder i
specialiseret retspsykiatri. Tilbagemeldingerne fra en række af de studerende, der arbejder
i hovedfunktionen (almenpsykiatri) har været, at vores oplæg om brugerperspektiver og
recovery, kriminalitetsforebyggelse, stigma, håndtering af vold og trusler også i høj grad
blev oplevet som relevante og overførbare til deres daglige praksis. Dette illustrerer, at KFR
fortsat har en vigtig opgave i forhold til videndeling mellem regionsfunktion og
hovedfunktion, hvor størstedelen af de retspsykiatriske patienter modtager pleje og
behandling. Placeringen af retslige patienter i almenpsykiatriske sengeafsnit problematiseres med jævne mellemrum i pressen, og der synes fortsat at være stort behov for dels at
synliggøre de politiske beslutninger om arbejdsdelingen på dette område, herunder
mantraet om, at de fleste retslige patienter kan og skal behandles i almenpsykiatrisk regi,
og dels at have fokus og lydhørhed i forhold til de udfordringer personalet oplever.

Roskilde, januar 2020

Jette Møllerhøj
Leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri

Indhold
KFRs vision og mission i 2019 ........................................................................................... 5
KFRs kerneopgaver ............................................................................................................. 5
Ansatte i KFR ...................................................................................................................... 5
Forskning og Udvikling (FoU) ............................................................................................ 7
Vidensberedskab og videndeling ....................................................................................... 11
Forespørgsler, sparring og vejledning ............................................................................... 12
Forskningsnetværk ............................................................................................................ 13
Foredrag............................................................................................................................. 14
Undervisning ..................................................................................................................... 16
Øvrige aktiviteter ............................................................................................................... 16
Publikationer ..................................................................................................................... 17

KFRs vision og mission i 2019
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 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), 40 % fra 1/8 2019
Projektleder Berivan Ucak, projektansat 15/9 2018 - 28/2 2019
Studentermedhjælper Katrine Bang Andersen, 7 timer ugentligt

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 2019 har vi arbejdet på følgende projekter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Status på projektarbejde:
1) KFR Vidensberedskab:
Indsamling af viden og erfaringer på det retspsykiatriske område er en kerneopgave
for KFR. Vores vidensberedskab fungerer som fundament og afsæt for
kompetencecentrets indsatser i forhold til formidling, videndeling, undervisning/
kompetenceudvikling og formulering af nye forsknings- og udviklingsprojekter.
Vidensberedskabet struktureres af en overordnet taksonomi. Arbejdet med denne
taksonomi kan ses konkret på væggen foran KFRs kontor på 3. sal i
administrationsbygningen på PCSH. Referencer og videnskilder håndteres såvel
elektronisk som manuelt i en fysisk samling, der stilles til rådighed for studerende
og ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri efter aftale.
2) Retspsykiatrisk Forum:
KFR etablerede i 2018 efter inspiration fra Afdeling M og Dobbeltdiagnose Forum
et tilsvarende Retspsykiatrisk Forum (RF). RF er et fagligt forum, der i form af
foredrag formidler viden om retspsykiatri. Formålet med RF er at bidrage til
tværfaglig dialog og vidensdeling af retspsykiatriske problemstillinger, primært i
Region Hovedstadens Psykiatri. RF sigter mod alle faggrupper, der er involveret i
retspsykiatriske patientforløb, i såvel specialiseret retspsykiatri som i
almenpsykiatrien.
I 2019 har vi afholdt i alt syv foredrag i Retspsykiatrisk Forum:
22/2: Peter W. Jantzen: Psykopatologi oplevet indefra

27/3: Elisabeth Myhre og Marianne Sand: ”Når der ikke er en seng på Sct.
Hans…” Retslige patienter i almenpsykiatriske sengeafsnit – what to do?
26/4: Signe Skammeritz: Introduktion til transkulturel psykiatri
14/6: Liv Os Stølan: Kriminalitetsforebyggelse – hvem, hvad, hvor og hvordan?
6/9: Jette Møllerhøj: 30 år med retspsykiatri
4/10: Liv Os Stølan & Jette Møllerhøj: Misbrugsbehandling i den specialiserede
retspsykiatri i RHP. Foreløbige resultater
15/11: Jesper Bak og Jacob Hvidhjelm: Psykiatrisk sygepleje i retspsykiatrien
Programmet for aktiviteter i Retspsykiatrisk Forum i første halvår af 2020 findes
på: www.psykiatri-regionh.dk/kfr
3) NOMA: Nordic exploratory study of patient experience of three-Monthly
Antipsychotic treatment:
KFR har deltaget 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 er gennemført i Norge, Sverige og
Danmark og KFR har udført de norske og danske interviews. I oktober 2019 blev
den første artikel fra undersøgelsen publiceret: Møllerhøj et al.: ”I live, I don’t
work, but I live a very normal life” – A qualitative interview study of Scandinavian
user experiences of schizophrenia, antipsychotic medication, and personal recovery
processes. Perspectives in Psychiatric Care, 2019.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ppc.12444
4) Vendepunkter - En kvalitativ undersøgelse af patienters og pårørendes
erfaringer med forløb før og efter dom:
Vendepunkter er en 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 ca. 50 interviews, og de vedrører i alt 10 forløb/cases. De første
indledende resultater blev præsenteret i et paper på det 13. nordiske retspsykiatriske
symposium i Gøteborg i august 2019. I december 2019 er der arbejdet intensivt
med to af de i alt 10 cases. Denne analyse formidles særskilt i en tidsskriftartikel,

der er under færdigredigering. Herefter skal der publiceres på det samlede
materiale.
5) Aktiviteter i retspsykiatrien på PCG:
Formålet med projektet har været at få mere indsigt i, hvilke erfaringer indlagte
retspsykiatriske patienter har med aktivitetstilbud. Undersøgelsen er baseret på 11
patientinterviews og resultaterne er sammenfattet i KFR Arbejdspapir 2/2019:
”… så får man en pause fra at være lukket inde.” Retslige patienters oplevelser af
aktivitetstilbud i den specialiserede retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.
6) Recovery og retspsykiatri:
KFR har igennem en årrække overvåget og gennemgået international
forskningslitteratur vedrørende recovery, rehabilitering og retspsykiatri. Dette
arbejde lå til grund for planlægningen af retspsykiatrisk netværksseminar om sikker
recovery, som PC Sct. Hans og Afdeling R var værter for i maj 2019.
Litteraturgennemgangen er endvidere sammenfattet og udgivet i Arbejdspapir
3/2019: Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og
dilemmaer.
7) Misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i RHP:
Formålet med denne undersøgelse er at skabe overblik over eksisterende kliniske
praksisser vedrørende misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri.
Undersøgelsen består af:
• En litteraturgennemgang
• Spørgeskemaundersøgelse til afsnitsledelserne
• Fokusgruppeinterviews med plejepersonale (social- og
sundhedsassistenter/sygeplejersker), ergoterapeuter og pædagoger
• Fokusgruppeinterviews med psykologer og overlæger
• Et antal ambulante cases
Der arbejdes aktuelt med analyse af det empiriske materiale og gennemgang af
litteratur, og vi forventer at publicere fra undersøgelsen i løbet af 2020.
8) § 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 2020.

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

Vidensberedskab og videndeling
Udover mundtlig og skriftlig formidling laver 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. Tilbagemeldingen fra en række af listens medlemmer er, at
denne brede, men målrettede, videndeling opleves som nyttig.
KFR Arbejdspapirer
I 2019 har vi udgivet tre nye arbejdspapirer om aktivitetstilbud, recovery & retspsykiatri
samt en historisk status på 30 år med retspsykiatri. 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.
Foreløbige tilbagemeldinger fra især personale på efteruddannelse tyder på, at denne genre
er hjælpsom i forhold til hurtigt at skabe sig overblik over en tematik og relevante referencer
til litteratur.
Temamøder retspsykiatri
KFR faciliterer temamøder om retspsykiatri på Kristineberg 3 for afdelings- og
afsnitsledelser. Formålet med temamøderne er at videndele og styrke samarbejdet mellem
hovedfunktion og regionsfunktion vedrørende patienter med retslige foranstaltninger.
På temamødet d. 16. september 2019 gennemgik Mette Brandt-Christensen Danske
Regioners undersøgelse Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge
og kriminalitet? (2019).

Forespørgsler, sparring og vejledning
KFR har i 2019 besvaret omkring 50 forespørgsler fra bl.a. personale på efteruddannelse,
socialrådgiverstuderende, sygeplejestuderende, journalister og eksterne forskere.
Derudover bidrager vi med vejledning og sparring såvel internt som eksternt:
Ph.d. -vejledning, KU, Saxo-instituttet (JM).
Ph.d.-vejledning i Region Sjælland (MBC, LOS og JM).
Vejledning og sparring til post doc Ane Moltke i forbindelse med udarbejdelse af
undersøgelse om retspsykiatri for SIND.
Sparring til fuldmægtig Tinne Steffensen, Institut for Menneskerettigheder i forbindelse
med udarbejdelse af rapport om retspsykiatri.
Sparring til forskere ved Danish Institute for International Studies (DIIS) vedrørende
psykisk sårbarhed og ekstremisme.
Løbende sparring med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

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.
RFN forbereder en ny national retspsykiatrisk forskningsdag, der afholdes i Skejby d. 24.
november 2020. Formålet med dagen er at få overblik over igangværende forsknings- og
udviklingsprojekter i dansk retspsykiatri.
KFR har intensiveret samarbejdet med den specialiserede retspsykiatri i Region Midtjylland
og i Region Sjælland med henblik på et stærkere forskningssamarbejde.
KFR er endvidere engageret i forberedelsen af forskningssamarbejde med dr. Roger Almvik
m.fl. ved Brøset/St. Olavs Hospital/SIFER-Midt (Regionalt kompetansesenter for
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri), Trondheim.

Foredrag
21/2 2019: Foredrag i Skizofreniforeningen
• Nye forskningsresultater i dansk retspsykiatri (JM)
4/3 2019: FLU-temadag
• Præsentation af KFR (JM)
22/3 2019
Forensic Psychiatry Network Meeting Region Öresund, Trelleborg
• Drømme & Muligheder. Forskningsprojekt baseret på interviews med 50
retspsykiatriske patienter (JM)
2/4 2019: Aftenforedrag på ekspertuddannelsen i retspsykiatri
• Radikalisering, terrorisme og psykisk sygdom (JM)
25/4 2019: Oplæg for Etisk Råd
• Drømme & Muligheder. Retspsykiatriske patienters erfaringer med pleje/
behandlingsforløb og håb for fremtiden (LOS)
• Veje til psykiatriske særforanstaltninger: stigma, vold & trusler, og alt det vi ikke
ved… (JM)
11- 12/5 2019: HORATIO Nursing Festival, København
• How Dreams Come True…User Perspectives on Hope and Possibilities from 50
Mentally Disordered Offenders (JM)
• Hospital visit på Sct. Hans (JM)
21-22/5 2019: Retspsykiatrisk Netværksseminar
• 30 år med retspsykiatri. Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor er vi på vej hen? (JM)
7/6 2019: Videndeling PC Sct Hans
• KFR anno 2019 (LOS og JM)
20-22/8 2019: 13. nordiske retspsykiatriske symposium, Gøteborg
• Turning points – a qualitative study of clinical pathways before and after
sentences to psychiatric treatment or placement (LOS)
• Scandinavian user perspectives on three-monthly administrations of antipsychotic
medication (JM)
27/8 2019: Oplæg for Danske Regioner. Center for Sundhed og Sociale Indsatser
• En sten i skoen (JM)
• Kriminalitetsforebyggelse (LOS)
• Drømme & Muligheder – Hva’ sir’ patienterne? (LOS)
• Visioner for Afd. R og introduktion til Ny Retspsykiatri (Thomas Schütze)
• KFR Arbejdspapirer (JM)

8/10 2019: PETs Forebyggelsesenhed
• Radikalisering og psykisk sygdom – og hvorfor det er svært at sige noget entydigt
om… (JM)
5/11 2019: Oplæg for lægesekretærgruppen PC Sct. Hans
• Introduktion til KFRs arbejde og vidensproduktion (LOS og JM)
18/11 2019 Uddannelsesmøde om personlig medicin og retspsykiatri
• Etiske blikke på personlig medicin i retspsykiatrien (JM)
• Personlig medicin og brugerperspektiver (LOS)
• Facilitering (MBC)
21/11 2019: Temadag afsnit Q180
• Intro til KFR (LOS)
• Misbrugsprojektet (LOS)
27/11 2019: Oplæg i Retspsykiatrisk Ambulatorium, PC Glostrup
• Misbrugsbehandling i specialiseret retspsykiatri. Foreløbige resultater (LOS)

Undervisning
25/1 2019: Undervisning på R9
• Kriminalitetsforebyggelse - en kernopgave (LOS)
6/11 2019: Temadag i ROPS
• Kort intro til KFR (JM)
• Status på projekt Misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i RHP
(LOS)
• Intro til KFR Arbejdspapirer 1-4 (JM)
• Kriminalitetsforebyggelse - hvem, hvad, hvordan (LOS)
Landsdækkende Tværfaglig Retspsykiatrisk Efteruddannelse TRE 2019
• Forebyggelse af fornyet kriminalitet i retspsykiatrien set i et habiliterende/biopsykosocialt rehabiliterende fagligt perspektiv (LOS)
• Introduktion til KFRs arbejde og vidensproduktion (JM)
Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje i Region Hovedstaden, Region Sjælland,
Region Syddanmark, Region Midt og Region Nord.
• 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)

Øvrige aktiviteter
Danske Regioners Arbejdsgruppe. Anbefalinger afgivet oktober 2019 (MBC og JM).
https://www.regioner.dk/media/12260/anbefalinger-til-kriminalitetsforebyggendeindsatser-maalrettet-mennesker-med-psykisk-sygdom.pdf
Patientsikkerhedsanalyser i RHP (JM)
Klinisk Etisk Komite i RHP (JM)
Forskningsophold på San Cataldo, december 2019 (MBC, LOS og JM)
Peer-review for Acta Psychiatrica Scandinavica, Ugeskrift for Læger og Nordic Journal
of Psychiatry (MBC)
Peer-review for Ethnologia Scandinavica (JM)
Planlægning og afvikling af Retspsykiatrisk Netværksseminar (LOS og JM)

Arbejdsgruppe om national retspsykiatrisk database, efter model for kliniske databaser
(MBC)

Publikationer
Møllerhøj, J, Stølan, LO et al.: ”I live, I don’t work, but I live a very normal life” – A
qualitative interview study of Scandinavian user experiences of schizophrenia,
antipsychotic medication, and personal recovery processes. Perspectives in Psychiatric
Care. 2019; oktober: 1-8.
Ucak, B & Møllerhøj, J: “… så får man en pause fra at være lukket inde”. Retslige
patienters oplevelser af aktivitetstilbud i den specialiserede retspsykiatri på Psykiatrisk
Center Glostrup. KFR Arbejdspapir 2/2019.
Møllerhøj, J: Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og dilemmaer.
KFR Arbejdspapir 3/2019.
Møllerhøj, J: 30 år med retspsykiatri: Hvem, hvad, hvor, hvornår og hvor er vi på vej
hen? KFR Arbejdspapir 4/2019.

