
Patient og pårørende-
repræsentanter

LS4 – 13. januar 2015



Program for sessionen
Tid Indhold

12.45 – 12.55 Velkommen og præsentation af formål og program

12.55 – 13.05 Rammerne for arbejdet i Sikker Psykiatri

13.05 – 13.35 Bordrunde med præsentation, forventninger og 
erfaringer med forbedringsarbejdet i teamet

13.25 – 13.45 Drøftelse af de erfaringer/udfordringer – hvad står 
der i undrebogen?

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.20 Udveksling af temaer og erfaringer

14.20 - 14.30 Hvad gør du på torsdag, når I har næste 
teammøde?

14.30 – 14.40 Evaluering og tak for denne gang



Formål med sessionen:

Når sessionen er færdig har du fået:
• Lært nye mennesker at kende – hilst på 

igen
• Genopfrisket rammerne for projektet
• Genopfrisket  nødvendigheden og 

betydningen af din rolle 
• Drøftet udfordringer og successer 
• Idéer til hvordan du kan bidrage

• Team
• Somatisk pakke



Hvorfor Sikker Psykiatri?
• Mennesker med psykisk sygdom lever 

10-20 år kortere end den øvrige 
befolkning

• Psykisk sygdom er blandt de ti hyppigste 
sygdomme, der er årsag til tabte gode 
leveår

• Psykisk syge udredes og behandles i 
ringere grad for somatisk sygdom end 
andre

• Fysisk tvang anvendes hyppigt trods flere 
forsøg på at reducere anvendelsen



Tidsplan og fokusområder

Medicin
Somatik

Tvang
Selvmordsforebyggelse

Patient- og pårørendeinddragelse
Ledelse

2014 2017



Hvad vil vi opnå?
• Optimering af medicinsk behandling
• Forebygge, diagnosticere og behandle 

somatisk sygdom
• Forebygge og reducere brugen af fysisk 

tvang
• Forebygge selvmord



Bordrunde 

Parvis 2 x 5 min.
Opsamling i plenum 20 min.

• Hvad hedder du og hvor kommer du fra?
• Hvad håber du at være med til at opnå?
• Hvordan går det med samarbejdet i teamet?

• Hvor har du oplevet det er gået godt?
• Hvor ser du udfordringer/hvad har været svært?
• Har du skrevet noget i undrebogen?



Temaer og ideer
• Bordrunden
• Andre ting I har hæftet jer ved?



• Hvad undrer du dig over 
i mødet med afdelingen 
ift. somatisk sygdom?

• Hvad kunne være 
anderledes omkring 
udredning? 

• Hvordan ville det 
anderledes se ud i 
praksis?

• Hvilken idé har du til en 
PDSA-afprøvning?

Hvad undrer I jer over?



Vejen til succes 

• Skab viljen til forandring
• Identificer idéer 
• Strategi for udførelsen af idéerne



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

11



Hvad afprøver vi i småskala?

• Idéer til ny måde at gøre tingene på
• Idéer til justeret måde at gøre tingene på
• Idé fra andet afsnit, afdeling, center, 

region, land
• Idé fra en helt anden branche, som 

opleves brugervenlig
• Vi ved ikke om det vil virke hos os?
• Vi ved ikke hvad det koster?



• Ideer til afprøvning ift. pakken
• Involvering i team
• Aktiviteter

Hvad gør du på næste 
teammøde?



Idéer til nye PDSA afprøvninger

• Hvad ser, hører og hæfter I jer ved 
omkring fysisk sygdom/somatisk 
sygdom?

• Hvad tager personalet evt. for givet, som 
undrer jer?

• Hvad kunne være anderledes?
• Hvordan kunne det anderledes blive 

afprøvet?



Snak sammen parvis 
2 x 2 min
• Hvad har du hæftet 

dig mest ved i 
sessionen?

• Hvad bringer du dig 
med videre? Nævn 
mindst én ting

Evaluering
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