Psykiatri

Vejledning til underviseren

anvendelse af tvang i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri har produceret syv
film om anvendelse af tvang i psykiatrien. Filmene
er blevet til efter en idé om kompetenceudvikling af
den enkelte medarbejder på et psykiatrisk center.
Konceptet for filmene er udarbejdet af et projektteam på Psykiatrisk Center København.
Materialet består af
En pjece om anvendelse af tvang i psykiatrien, en
vejledning til underviseren, seks inspirationsark til
videre drøftelse og en dvd med de syv film.
Hensigten med filmene er at give sundhedsfaglige
medarbejdere på psykiatriske centre vejledning om
korrekt anvendelse af tvang, for ad den vej at gøre
opmærksom på ”mindste-middel-princippet”, så
den anvendte tvang kan nedbringes.
mindste-middel-princippet
Anvendelsen af tvang skal altid stå i rimeligt forhold
til det, som søges opnået. Hvis det er muligt at opnå
resultatet ved en mindre indgribende foranstaltning,
skal denne anvendes.
Filmene omhandler
· Tvangsindlæggelse
· Akut beroligende middel
· Bæltefiksering
· Voldsom bæltefiksering
· Brøset
· Eftersamtale
· Demonstration af psykofysiske greb.
Filmene henvender sig primært til personale i døgnafsnit, men de kan også bruges som information til
patienter og pårørende.
Filmene kan både ses hver for sig og i en sammenhæng.
Alle filmene er kommenteret undervejs. Derudover
suppleres de enkelte klip med udtalelser fra en tidligere patient, en pårørende, en jurist, en sygeplejerske og en klinikchef. Som undervisningsmateriale
vil filmene fremstå som det gode eksempel, men
undervejs vil man kunne finde passager, som kunne
være grebet anderledes an.
Nogle af disse passager er beskrevet på inspirationsarkene til videre drøftelse. De fungerer som oplæg til debat og konkretisering i undervisningssammenhæng.

Inspiration til videre drøftelse
Inspirationsarkene kan bruges til videre undervisning.
Debat om anvendelse af tvang i psykiatrien er altid
nødvendig.
Vi skal være opmærksomme, når vi anvender tvang,
og altid drøfte, hvordan vi fokuserer på detaljer, der
kan gøres anderledes/bedre for patienten. Vi skal
udvikle vores færdigheder i forhold til anvendelse
af tvang og fortsat søge at håndtere konflikter, så
tvang i videst muligt omfang undgås.
Supplement til filmene:
Eksempler på journalføring
Som supplement til filmene er udarbejdet eksempler på journalføring af både læge- og sygeplejefaglige notater.
Journalføringen tager udgangspunkt i de gældende
vejledninger på området og indeholder derfor også
eksempler på en behandlingsplan, udfyldte tvangsprotokoller mv.
Journalen følger patientens forløb fra indlæggelse til
filmens eksempler på anvendelse af tvang. Der er i
journalen beskrevet alle de overvejelser, undersøg
elser og samtaler, som lægen og personalet har,
men som ikke er mulige at vise i filmene.
Sygeplejedelen af journalen er udfyldt med aktuel
anamnese, indledende sygeplejevurdering og konstruering af et antal sygeplejediagnoser. Sygeplejedelen af journalen vil kunne bruges som inspiration
til selv at kunne formulere sygeplejediagnoser til
brug i eget center.
Filmenes varighed
Filmene Tvangsindlæggelse, Akut beroligende middel og Bæltefiksering har en gennemsnitsspilletid
på 15 minutter, og filmene Brøset, Eftersamtale og
Demonstration af psykofysiske greb varer i gennemsnit syv minutter, mens filmen Voldsom bæltefiksering varer 24 minutter.
Mere information
Læs mere på hjemmesiden:
www.psykiatri-regionh.dk/film+om+tvang
Det trykte materiale kan bestilles i Trykportalen, Region Hovedstadens elektroniske bestillingsportal.

Bag filmene
Personerne i filmene er personale fra Region Hovedstadens Psykiatri, tidligere patienter, pårørende og
figuranter.
Situationerne er opdigtede, men lignende kan sagtens finde sted i virkeligheden.
Har du spørgsmål eller forslag til videreudvikling af
materialet, er du velkommen til at kontakte os.
Kontakt
· Kristina Schwartz Heuser, udviklingschef for akutafdelingen, Psykiatrisk Center København,
3864 7303, kristina.schwartz.heuser@regionh.dk.
· Rune Syberg, teamleder, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen, Region Hovedstadens Psykiatri, 3864 0025, rune.syberg@regionh.dk.
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