
6 min. berømmelse 



	  
	  
Bedste	  resultat	  
	  
God	  idé	  
	  
	  

6	  minu2ers	  berømmelse	  

Eydna	  Iversen	  Lindenskov,	  lokal	  projektleder	  
Tórshavn,	  Færøerne	  
E-‐mail:	  eydna.lindenskov@ls.fo	  &	  TwiCer:	  @Eydnal	  

	  



Early	  Warning	  Score	  på	  sengeafdelingen	  
	  
	  

Øget	  fokus	  på	  
afdelingen	  og	  
afdelingsleder	  
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Mandags	  EWS	  Psykiatrisk	  Intensiv	  afdeling	  

andel	  

Median	  

Serie3	  

Det	  er	  
psykiatrisk	  
afdeling	  

Det	  tager	  
flere	  Mmer	  

Hvad	  skal	  
det	  nu	  Ml?	  

What´s	  in	  it	  
for	  me?	  

Undervisning	  i	  
personalegruppen	  



Vig?gheden	  af	  at	  holde	  fast	  i	  monitorering	  af	  data	  
Medicinafstemning	  for	  indlagte	  pa?enter	  
	  
	  

Admission	  doctors	  takes	  
responsibility	  for	  the	  process	  

New	  staff	  anc	  changes	  in	  the	  
organizaMon	  

New	  staff	  and	  increased	  
focus	  
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Skal	  vi	  holde	  med	  
monitorering?	  



Netværk	  med	  hinanden	  !	  	  
Læring	  
Netværk	  
Rela?oner	  	  
	  
	  
	  
	  



System	  for	  alle	  pa?enter	  i	  
Clozapine	  behandling	  



Tak	  ?l	  os	  allesamen	  	  



Nedbringelse af tvang 
- en succeshistorie i 

Psykiatrien Syd 
 
 
 



Antal bæltefikseringer fra 2013- aug. 2017 - 
Hvad viser data? 
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2013 2014 2015 2016 2017 



Hvilke indsatser? 

•  Datadrevet ledelse og tavlemøder – ugentlig opfølgning på tvang 
•  Kulturbearbejdning  

•  Review/analyse af episoder med bæltefiksering (læring) 
•  Kulturbearbejdning  

•  Voldsrisikovurdering ved Brøset Violence Checkliste (BVC)  

•  Struktureret overlevering ved vagtskifte 
•  Afsæt i bl.a. BVC 

•  Relations- og deeskaleringsuddannelse 
•  Påbegyndt primo 2017 
•  Afdelingsledelser er undervisere på første dag 
•  Fokus på kommunikativ deeskalering 

•  Forhåndstilkendegivelse og Eftersamtaler 

•  Fysisk aktivitet og andre aktivitetstilbud under indlæggelse 

10 



Driverdiagram over indsatserne på 
regionalt plan 

11 



Psykiatri 
Indsæt hjælpelinjer til placering af 
objekter 

1. Højreklik uden for slidet og vælg Gitter og 
hjælpelinjer 
2. Sæt kryds ved Vis tegnehjælpelinjer på 
skærmen 
3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står Titel/
beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun 
skal være på et enkel slide 

6 minuters berømmelse  
Sikker Psykiatri Somatikpakken  

Psykiatrisk Center Glostrup  
 

Læringsseminar den 2. oktober 2017  

Psykiatrisk Center Glostrup  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 12 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 13 

 

 
Stor succes i alle pakkerne 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

Somatikpakken  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 14 

• Vi er i mål med akutpakken i akutmodtagelsen    

• Vi er næsten i mål med livstils- og forebyggelsespakken i 
projektafdelingerne  

• Med særligt fokus på KRAM screeninger    

• Der mangler noget i aktiv overlevering  

• Der mangler værktøjer til at tale med patienten om sundhed 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

7 patienthistorier   

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 15 

• Hvor har vi succes og hvor skal indsatsen intensiveres:  
• Patienternes aktivitetsniveau er steget, når de er indlagt i 
længere tid  

• Det kræver vedvarende fokus  

• Vi er blevet gode til at identificere somatiske symptomer 
og reagere på det i akutmodtagelsen  

• Samarbejdet med de somatiske afdelinger skal optimeres 

• Vi er blevet bedre til at KRAM screene i ambulantregi  

• Vi kunne være bedre til at identificere somatiske symptomer    



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

Kvalitetsudvikling – sengeafsnit  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 16 

• Afsnittet har kvalitetsudviklet den sundhedsfremmende 
samtale med patienten i en mere recoveyorienteret tilgang og 
med KRAM faktorerne som udgangspunkt 

• Patienterne motiveres dagligt til de forskellige motionstilbud  

• Ugentlige drøftes sundhed for den enkelte patient med 
fysioterapeuterne mht aktivitet og sundhed generelt  

• Stor og vedvarende ledelsesmæssig opbakning  

• Opmærksomhed på indsatsen på ugentlige tavlemøder  

• Aktiv overlevering til kommunen, praktiserende læge eller 
Shared Care afhængig af problemstilling  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

Kvalitetsudvikling – akutmodtagelse  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 17 

• Skadestuen har kvalitetsudviklet den somatiske 
sygepleje. Det har flere årsager:   

• Stor og vedvarende ledelsesmæssig opbakning 
• Opmærksomhed på indsatsen på ugentlige tavlemøder   
• Sikker Psykiatri - med fokus på akutpakken og dataopfølgning  
• Et stort antal af sygeplejerskerne har gennemført 

akutsygeplejerskeuddannelsen 
• Øget lægefaglig opmærksomhed   

• Der arbejdes med KRAM screeninger og aktiv overlevering til 
kommunen, praktiserende læge eller Shared Care afhængig 
af problemstilling  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 18 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

Gode ideer til fremtidig arbejde  

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 19 

• Vi vil arbejde mod en helheds- og recoveryorienteret indsats 
med fokus på  sammenhænge mellem krop og sjæl: 

• Ved at optimere de sundhedsfagliges kompetencer i psykiatri og 
somatik 

• Arbejde med aktiv overlevering mellem psykiatrisk og somatisk 
hospital på det organisatoriske og fagprofessionelle plan   

• Udarbejde en recoveryorienteret sundhedssamtale, hvor de 
sundhedsprofessionelle hjælper patienten til selv at reflektere og 
handle  

• Give patienten mulighed for at forberede sig på 
sundhedssamtalen  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 
1. Niveau = Bullets 22 pkt 
2. Niveau = Bullets 22 pkt 
3. Niveau = Bullets 20 pkt 
4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 
 

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer 
findes) brug Forøg listeniveau 

For at få venstrestillet teksten  
uden punktopstilling, brug Formindsk 

listeniveau 

 
 

Psykiatri 

Den bedste ide - Sundhedssamtalen 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 20 

•  Er der noget omkring din sundhed, du gerne vil snakke om eller som du er 
bekymret for?  

•  Hvis patienten ikke ønsker at tale om det, forsøges igen dagen efter   

•  Ved en akutindlæggelse: 
•  Er der noget vi kan hjælpe dig med i denne akutte situation?  

•  Er der noget du selv kan gøre?  

•  Aktiv overlevering til kommunen, praktiserende læge eller Shared Care 
afhængig af problemstilling   

•  Ved længerevarende indlæggelse:  
•  Har du erfaring med problematikken ? 

•  Har du ønsker og mål? 

•  Er der noget, der er vanskeligt, når du skal forsøge at gøre noget ved det? 

•  Hvordan vil du gerne have, vi støtter og hjælper med?  

•  Aktiv overlevering til kommunen, praktiserende læge eller Shared Care 
afhængig af problemstilling  





2 oktober 2017 Kolding 

6 minutters berømmelse 



23 

03/10/17 

Forbedrings tavle 
 Prøvehandlinger      Ansvarlig 

•  Brugen af tavlemøder som nøglen til at låse  
     op for forbedringstankegangen 
•  Hvad kan tavlen? 
•  Udfordringer ved tavlemødet 

 

 



Regionspsykiatrien Horsens afsnit O1 og O2 
 
Fællesmøder og 
patientmøder 
 

 

 



 

 





Fællesmøde O1 

 
§  Fællesmødet afholdes hver torsdag kl. 14-14.30 
§  Mødet åbnes med en spørgerunde, hvor patienterne kan 

stille spørgsmål, fortælle eller foreslå et emne for mødet 
§  Mødet har ofte en aktivitet 
§  Nyt tiltag: Eleverne bager kage med patienterne, kagen 

serveres til mødet 
§  Mødet afsluttes med en fællessang 
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Antal patienter til morgenmøde 
på O2 

Antal patienter til 
morgenmøde/uge 



Fikseringer pr. uge på O2 i år 



Bedste ide og bedste 
resultat fra Viborg 

Det	  begyndte	  med	  medicingennemgang	  

og	  	  kage!	  

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  



Fejring blev til patientcafe 

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  



Patientcafe blev til fællesmøde 

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  

Referat	  Fællesmøde	  	  Fredag	  d.	  22/9	  
	  
	  
1.	  Der	  er	  ønske	  om	  at	  få	  ure	  op	  i	  køkken	  og	  opholdsstue.	  	  
2.	  Ønske	  om	  at	  få	  moMonsredskaber.	  Vi	  snakker	  om	  hvad	  status	  er	  og	  hvor	  moMonsrummet	  
er	  henne.	  	  
3.	  Der	  forslåes	  om	  det	  er	  muligt	  at	  få	  flere	  puslespil	  i	  afdelingen.	  500	  brikker	  eller	  mindre.	  	  
4.	  Vi	  skal	  huske	  at	  opdatere	  tavlerne	  Ml	  aHenvagterne	  så	  paMenterne	  kan	  se	  hvem	  de	  har	  Ml	  
kontaktperson.	  	  
5.	  Der	  er	  fortsat	  ønske	  om	  at	  fortsæCe	  med	  morgenmøde	  i	  weekenden.	  Også	  så	  man	  har	  
mulighed	  for	  at	  planlægge	  hvad	  der	  skal	  ske	  i	  weekendvagterne.	  



Hvad nu – lad os spørge! 
•  Patient Safety Climate Tool 

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  

-‐  Personale	  på	  fællesareal	  hele	  Mden	  giver	  tryghed	  
-‐  Behov	  form	  opfølgning	  og	  informaMon	  eHer	  	  opkørte	  situaMoner	  
-‐  Tænk	  på	  vores	  sprog,	  tone	  og	  ajtude	  .	  
-‐  Prøv	  ialogens	  vej	  i	  forhold	  Ml	  konfliktløsning	  ,	  mere	  samtale	  og	  støCe	  –	  og	  ikke	  

‘bare’	  skærmning.	  
	  



Hvad ønsker pårørende ?? 

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  



Husorden blev til gensidige forventninger 

Vi vil altid lytte til hinanden og være respektfulde, samt tale ordentlig til hinanden 
 
Af respekt og omsorg for hinanden, kan det være nødvendig at sætte grænser/sige fra 
 
Vi vil respektere hinandens ejendele. Ingen må tage noget, som ikke tilhører dem. 
Vi låner og bytter ikke indbyrdes, med mindre det er aftalt med personalet. 
 
Vis hensyn til andre og undgå unødig støj. 
 
Vi tilstræber åbenhed og dialog. 
 
Vi er her med forskellige problemstillinger, derfor vil behandling og aftaler være individuelle. 
 
Vi opfordrer alle til at følge afdelingens daglige rutiner, såsom måltider, morgenmøde, 
aktiviteter mm 
 
Spørg dem der ser TV, før du skifter kanal. 
 
 

Sengeafsnit	  for	  psykoMske	  lidelser	  P0,	  	  Regionspsykiatrien	  Midt,	  Søndersøparken	  1,	  8800	  	  	  Viborg	  Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  



Medicingennemgangen  og medinddragelse! 
 

Medicin-gennemgang 
sammen med  

patienten 
 

Med brug af MeGGI 

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  

Deltager	  paMenten	  i	  
medicingennemgangen	  	  
(hvis	  nej	  -‐	  angiv	  årsag)	  



hCps://www.youtube.com/watch?
v=zpEXY_EkwfE&feature=youtu.be	  

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  



Lokalt driverdiagram for pt. og 
pårørendeinddragelse 

 



Pårørende-‐samarbejde	  på	  P0	  

Dokumenta?on	  

At pårørende føler 
sig mødt i 
sengeafsnittet. 
 
At pårørende-
kontakten sker jvf. 
retningslinje 
senest 7 dage 
efter indl. 

	  
Instruks	  –	  EPJ	  hvor	  står	  hvad	  ?	  
	  
F7	  	  pårørendesamarbejde	  
overbliksbillede	  i	  EPJ	  
	  
Tjekskema	  for	  modtagelse	  og	  
udskrivelse	  
	  

	  
Pårørendefolder	  
	  
Overblik	  over	  Mlbud	  Ml	  pårørende	  
	  
Torsdags-‐pårørende-‐aHner	  
	  
	  	  

Data	  

Primær	  drivers	  

Inddragelse	  af	  
pårørende	  &	  
pa?enter	  

Mål	  	   Sekundær	  drivers	  

Procedure	  for	  pårørende	  kontakt	  
	  
Guide	  for	  indhold	  af	  1.	  kontakt	  
	  
Plan	  for	  undervisning	  af	  kollegaer	  
	  

Pårørende	  i	  beh.plan	  
	  
Spørgeark	  Ml	  pårørende	  
	  
PaMent	  Safety	  Climate	  Tool	  
	  
EPJ	  –	  dokumenteret	  7	  dages	  frist	  
	  
LUP	  

Personale-‐
kompetancer	  

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  



Hvor	  er	  vi	  kommet	  Ml	  ?	  
	  	  

Bedste	  ide	  og	  resultat	  fra	  Viborg	  

Patient styret indlæggelse 
 

(Vi får stadig kage!)  

Og vi er slet ikke 
færdig! 



FRA PROJEKTAFSNIT TIL FULD SKALA 
SPREDNING AF TOKS I  KLINIK PSYKIATRI 
SYD – REGION NORDJYLLAND 



FRA PROJEKTAFSNIT TIL FULD SKALA 

Projektafsnit Spredningsafsnit 

Medicinpakken 2 8 

Livsstils- og somatikpakken 2 8 

Tvangspakken 4 6 

Selvmordspakken 5 5 

v  Drejebog for spredning 
v  Prototype med stabil proces 
v  System for monitorering (baseline, dataopsamling og analyse) 
v  Læringsmiljø 
v  Forbedringsfaglige kompetencer 
v  Fagfaglige kompetencer 
v  Kommunikation 

v  Spredningsplan udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående 
 



System 
2 åbne psykoseafsnit (7 døgn) 
Kompetencer/arbejdstidsplanlægning 
Fysiske rammer 
Apparatur og IT 

Teori 
Driverdiagram (struktur/ app. og fys. 
rammer/kompetenceudvikling) 
Arbejdsgangsanalyser-> 
modtagefunktion 
PDSA 
Fagfaglig kompetenceudvikling 
Udvikling af prototype  

Psykologi 
Motivation: Hvad skaber 
meningsfuldhed? 
Brændende platforme – de ”gode” 
patientcases 
Hvad siger patienterne? forforståelse 
Modstand (usikkerhed – fundamental 
of care), kultur 

 

Udvikling af prototype for TOKS- 
måling og -opfølgning 

0 
100 
200 

Andel korrekte TOKS målinger 
inkl. korrekt opfølgning i 

projektafsnit  

andel korrekt TOKS median mål 

71% 

97% 



System 
8 Spredningsafsnit (intensive/åbne, 
retspsykiatriske, børne/unge) 7/5 
døgn  
Spredningsplan med bagkant 
Kompetencer/arbejdstidsplanlægning 
Fysiske rammer /Apparatur og IT 
Prototype 

Teori 
Tilpasning af prototype 
Driverdiagram 
Fagfaglig kompetenceudvikling 
PDSA 

Psykologi 
Motivation: Hvad skaber 
meningsfuldhed? 
Brændende platforme – de ”gode” 
patientcases 
Hvad siger patienterne? forforståelse 
Modstand (usikkerhed – fundamental 
of care), kultur 

 

Spredning af prototype for 
TOKS måling og opfølgning 
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Andel korrekte TOKS målinger 
inkl. Korrekt opfølgning i Klinik 

Psykiatri Syd 

andel korrekt TOKS median mål 

71% 

97% 89% 

spredning påbegyndt 

spredning  
fuldendt 



Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien 
Klinik Psykiatri Syd 
annette.jaquet@rn.dk 
+4597643600 

ANNETTE JAQUET 
Projektleder 

TAK FOR I  DAG 
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NEDBRINGELSE AF TVANG 

En kombination af projekt bæltefri og sikker psykiatri har medført  

•  Kulturforandring i afsnittet  

 

- 2015 gennemsnitlig 20 fikseringer pr mdr. 

- 2017 gennemsnitlig 2 fikseringer pr mdr. 

Projekt hækling af tæpper til 
hjemløse 



	  

Januar	  2015	  

Morgenmøde	  

Miljøperson	  

Lokal	  styregruppe	  

Sanserum	  –	  løbende	  undervisning	  
i	  sanseintegration	  af	  ergoterapeut	  

Projektgruppe	  

Systematisk	  anvendelse	  af	  
psykologisk	  debriefing	  

Aktiviteter	  

	  

Marts	  2015	  

Cigaret	  -‐	  lånekasse	  

Diagram	  over	  antal	  bæltefikseringer	  med	  annotationer	  for	  2015,	  2016	  og	  2017	  

April	  2015	  

Gåture	  med	  2	  personaler	  (frem	  for	  
bæltefiksering)	  

Havedøren	  åben	  om	  natten	  

Patient	  skærmes	  i	  skærmningsenhed	  af	  
2	  personaler	  (frem	  for	  bæltefiksering)	  

Dynamisk	  skærmning	  

Fast	  vagt	  ved	  bæltefikseret	  patient	  har	  
en	  mere	  aktiv	  rolle	  –	  kortere	  
fikseringer	  

	  

Oktober	  2015	  

Undervisning	  af	  projektgruppen	  i	  GEB	  

	  

	  

	  
Juni	  2015	  

Overlæge	  stopper	  –	  
skiftende	  læger	  frem	  til	  
september	  2016	  

Is	  tilbydes	  som	  forbyggende	  
tiltag	  

Patienter	  har	  mulighed	  for	  
at	  få	  mad	  om	  natten	  –	  ved	  
behov	  

Fleksibel	  i	  forhold	  til	  hvor	  
patienter	  sover	  8sanserum,	  
på	  gulvet,	  på	  badeværelset,	  
fællesareal,	  samtalerum	  
osv.	  

Januar	  2016	  

Sikkerhedsbriefinger	  
(ændring	  af	  rapport	  –	  
synlighed	  og	  tilgængelighed)	  

Analyse	  af	  bæltefikseringer	  

Dagens	  emne	  

Systematisk	  risikovurdering	  

Opstart	  middagskonference	  
med	  alle	  afsnit	  

Maj	  2016	  

Musikstjerner	  

Juli	  2016	  

Fast	  psykolog	  fra	  juli	  til	  december	  –	  herefter	  skiftende	  psykologer	  

	  

	  

	  

August	  2016	  

Base	  i	  miljøet	  

Pårørendegruppe	  

Projektgruppe	  bliver	  til	  
Innovationsteam	  

September	  2016	  

Relationsbaserede	  teams	  

Første	  24	  timer	  

Safe-‐Wards	  
(udskrivelseshilsen,	  
Calm-‐down-‐box,	  lær	  os	  
at	  kende,	  positive	  ord	  

LUP	  (100%	  tilfredshed	  
ved	  ”Hvordan	  håndterer	  
personalet,	  at	  der	  er	  sket	  
en	  fejl?	  ”)	  

December	  2016	  

Pauser	  på	  skift	  –	  sikre	  synlighed	  
og	  tilgængelighed	  

Ændring	  af	  struktur	  i	  afsnit	  –	  
gennemgang	  før	  stuegang	  

Januar	  2017	  

Ændret	  analyse	  af	  
bæltefikseringer	  
(afholdes	  først	  
kommende	  hverdag	  
med	  deltagelse	  af	  
personale	  

Kurser	  i	  
mentaliserings	  
baseret	  tilgang	  fra	  
januar	  2017	  til	  marts	  
2017	  

Marts	  2017	  

Temadag	  ”Nedbringelse	  
af	  tvang”	  

Kursus	  i	  defusing	  –	  
herefter	  systematisk	  brug	  
af	  defusing	  

April	  2017	  

Aktivitets-‐
/motionsredskaber	  i	  
haven	  

Juni	  
2017	  

Hængekøje	  
i	  sanserum	  

Juli	  2017	  

Ændring	  af	  
kontor	  



SIDSTE NYE TILTAG  
 -  FÆLLESMILJØET SOM BASE 

Ændring af kontoret 

•  FØR :  



EFTER: 



FÆLLESMILJØET 
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