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Vi er særligt stolte af følgende 
ved vores forbedringsarbejde? 

•  Sikkerhedsbriefinger afholdes i alle vagter. 
 Det har ændret hele vores rapportsituation og vi får nu 
 også afrundet med ”hvordan er dagen/vagten gået.  

 
•  Miljøperson 

 Det er ”meget” tydeligt, at det har en deeskalerende 
 effekt. 

•  Vores aktiviteter, som er fastlagte over hele ugen, bl.a. 
 Fysisk aktivitet 
 Musik på alle sengestuer 
 Morgenmøde med inddragelse af  patienterne 



Af arbejdet med pakken omkring 
reduktion af bæltefikseringer, har 
vi lært at: 

November: 23 
December: 17 

Januar: 18 
Februar: 5 
Marts: 4 

Antal bæltefikseringer 
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Antal episoder, hvor en patient 
fastholdes 
December: 18 fastholdelser  

Januar: 21 fastholdelser 
Februar: 3 
Marts: 3 

Faldet af antal bæltefikseringer i februar og marts, har ikke medført en øgning i antal 
fastholdelser – disse er også faldet. 



Af arbejdet med pakken omkring 
reduktion af bæltefikseringer, har 
vi lært at: 

November: 7/76 
December: 4/85 

Januar: 5/84 
Februar: 3/70 
Marts: 2/76 

Forholdsvis få patienter oplever at blive 
bæltefikseret. Ofte er det de samme 
patienter, som fikseres flere gange. Der 
er ofte tale om patienter med diagnoser 
som mental retarderede, autisme m.m. 
Denne type patienter indlægges langt 
oftere i afsnittet end tidligere. 
I december havde N6 eksempelvis 17 
bæltefikseringer – fordelt på 4 patienter. 
En patient var fikseret 14 gange og 3 
patienter var fikseret 1 gang. 
I januar var der 18 bæltefikseringer 
fordelt på 5 patienter. En patient var 
fikseret 8 gange og en anden patient var 
fikseret 6 gange. 



Af arbejdet med pakken omkring 
reduktion af bæltefikseringer, har 
vi lært af: 

Sikkerhedsbriefinger er et 
eksempel på, hvor hurtigt der 
kan opnås målopfyldelse, hvis 
tiltag/ændring giver mening for 

det kliniske personale. 
Sikkerhedsbriefinger giver 

mening og er nemme og let 
tilgængelige at gå til for 

personalet 



Af samarbejdet med patienter og 
pårørende, har vi lært at: 
• Vi har nu fundet en patient til projektet 
• Pårørende kan være sårbare og nogen 

gange vil patienterne ikke have deres 
pårørende inddraget  

• Generel medinddragelse af patienterne i 
egen behandling giver langt bedre og 
bredere indsigt i patientens liv og kan 
sikre en optimal behandling 

• Tilbud til pårørende en gang om ugen 
”Åben gruppe”  



”Fire” udfordringer i vores 
forbedringsarbejde 
• Risikovurderinger indenfor de første 24 

 timer 
• Evaluering af bæltefikseringer ved 

eksternt team 
 Tidspunkt og tilbagelevering af viden  

• Målgruppen 
  Udviklingshæmmede 

 Surrogat fængslede 
• Akut modtagelse   



Vores næste skridt for arbejdet:  

• Vi sætter øget fokus på risikovurderinger 
og gennemgang af bæltefiksering ved 
eksternt team. 

 
 Der er lavet nye PDSAér på begge. 

•   Risikovurderinger skal blive en 
 integreret rutine i det daglige kliniske 
 arbejde. 

•   Alle bæltefikseringer skal gennemgås 
 og viden skal leveres tilbage til 
 personalet 

 



 
 
 

Ovid - Middelalderen 

A drop of water hollows a stone, not by force, but by continuously dripping” 
 

Vanddråber huler stenen, ikke med magt, men ved at falde ofte. 


