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Stærke relationer og mindre tvang til ældre med kronisk skizofreni 
 

 
 

Navn: 

Alice Mølgaard 

 

Ansættelsessted: 

ældrepsykiatrisk afsnit 6402 

 

E-mail: 

alice.moelgaard@regionh.dk    

Beskrivelse af problemstilling: 

Formål – hvad er forsøgt løst? 

Antallet af ældrepsykiatriske patienter er 

markant stigende, herimellem ældre patienter 

med kronisk skizofreni. Man har længe vidst at 

skizofreni på sigt giver kroniske skader på 

hjernen, men ny forskning kobler skaderne til 

det kliniske billede. Vævstab omkring 

hippocampus og amygdala resulterer i nedsat 

evne til at bearbejde stimuli, håndtere stress og 

regulere adfærd. Det er således en 

patientgruppe som er svære at behandle, og 

indlæggelsesforløbene er ofte præget af tvang 

og grænsesætning. 

Jeg har derfor forsøgt at undersøge hvordan 

vi som sygeplejersker kan forsøge at 

forebygge tvang og rumme disse patienters 

adfærd på sengeafsnit. Der er evidens for at 

stærke relationer kan forebygge tvang, og 

øge compliance. 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan sygeplejersken forebygge tvang i 

sygeplejen til ældre patienter med kronisk 

skizofreni ved at styrke relationen? 

mailto:alice.moelgaard@regionh.dk
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Metode: 

På hvilken måde er problemet 

behandlet? 

Hvilken teori er anvendt? 

Andet? 

omfattende litteratursøgning på 

områderne: kronisk skizofreni, recovery, 

resonans, patientinddragelse, 

relationsarbejde. 

 

teori: 

Phil Barker & Poppy Buchanan-Barker: the 

Tidal Model 

Vygotsky: Zone for nærmeste Udvikling 

Sverker Belin: Propjektiv identifikation 

 

Resultater og konklusion: 

Relationen mellem spl. og pt. m. kronisk 

skizofreni kan styrkes ved at øge 

inddragelsen af pt'en, med forbehold for 

psykopatologien og dertilhørende 

læringsforudsætninger. Styrkede 

relationer kan forbygge tvang. 

 

Jeg kan tilbyde: 

Faglig sparring 
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Er det patientinddragelse, -unddragelse eller -overdragelse på lukket 

intensiv afdeling. Det er spørgsmålet?  
 
Navn: 

Andreas Fischer 

 
Ansættelsessted: 

Afd. 19.1 BBH Gentofte Lukket Intensivt Afsnit. 
 

 
E-mail: 

Hot.afischer@gmail.com    

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

At undersøge om fokus på øget 
patientinddragelse vil skabe ulighed i den 
psykiatriske sygepleje på lukket 
intensivafsnit? Sygeplejerskeforudsætninger, 
sværhedsgrad af diagnose, sygeplejerske- 
patient-forholdet fordrer unddragelse eller 
overdragelse af sygeplejen. 

 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

“Vil fokus på øget patientinddragelse skabe 
ulighed i den psykiatriske sygepleje og 
producere elite- og underklasse syge, på 

intensivt lukket afsnit” 
 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

• Litteraturstudie og egne iagttagelser 
som grundlag for egen emperi fra klinik 

• The Tidal Modal, den Didaktiske 
relations model (Hippe & Hiim) 
Lomborg, Oute, Riis, Holen ect. 

• Humanistisk tilgang 
 

 
Resultater og konklusion: 

Besværlige patienter udelukkes fra 
psykiatrisk behandling, og ”udelukkelsen” af 

besværlige patienter hænger i den grad 
sammen med de professionelles syn på 
forholdet mellem/til gode og dårlige 
patienter. 

 

Motivation fra sygeplejerske og lægen er 
afgørende for, om patienter er villige til at 
involvere sig og vil have stor betydning for, 
hvordan og hvor meget patienter bliver 
inddraget i deres behandlingsforløb på lukket 

mailto:Hot.afischer@gmail.com
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afd. 
 

De sygeplejerskeetiske retningslinjer 
foreskriver at god etisk praksis er, at 
sygeplejerske skal fremme patientens 
selvbestemmelse og sikre, at patienten 
modtager og forstår den information der er 
nødvendig for at træffe valg. 
Sværhedsgraden af diagnosen sætte barren 
for medinddragelse. 

 

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning, faglig sparring, kollegial 
supervision. 
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Hvorledes kan sygeplejersken i ambulatoriet understøtte recovery-

processen hos mennesker diagnosticeret med borderline 

personlighedsforstyrrelse 
 
Navn: 

Anette Heimer Vårlid 

 
Ansættelsessted: 

Psykiatrisk Center, Strandboulevarden 96, 2100 
Kbh. Ø 

 
E-mail: 

Anette.varlid@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Mennesker med diagnosen borderline 
personlighedsforstyrrelse(BPF) kan være en 
udfordring at samarbejde med. 
Problemstillingen er undersøgt fra 
sundhedsprofessionelles vinkel og især fra 
mennesker med BPF`s vinkel. Det viser sig at 
mange med BPF oplever sig udsat for 
stigmatisering og forskelsbehandling ift. de 
med andre diagnoser. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvorledes kan sygeplejersken i ambulatoriet 
understøtte recoveryprocessen hos mennesker 
diagnosticeret med en borderline 
personlighedsforstyrrelse 
 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Er undersøgt såvel teoretisk som via. egen 
empiri og via interview med mennesker med 
BPF.  Jeg har undervist kollegaer om 
psykopatologi, stigma samt forskning vedr. 
stigma af de med BPF, samt faciliteret kollegial 
drøftelse af holdninger og fordomme ift. 
samarbejdet med mennesker med BPF.  
Bla. benyttet forskningsartikler som :Fallon, 
Kynde, Oute, Dickens, Veysey, Zanarini.  
Sygepleje teoretisk især benyttet:  Hummelvol 
og Barker og Buchanan Barker. 
Læringsteoretisk især benyttet: Him og Hippe 
samt Vygotski. Sundhedspædagogisk især 
benyttet: Vallgårda og Magne, Herudover bla. 
benyttet:  Antonowsky, Topor, Birkemose, 
Goffmann, Eplov samt diverse retningslinjer, 

mailto:Anette.varlid@regionh.dk


 

8  

formålsbeskrivelser, rapporter mv. fra bla. RHP 
og sundhedsstyrelsen. 

 
Resultater og konklusion: 

Det er vigtigt at arbejde med 
sundhedsprofessionelles holdninger vhja. 
undervisning, supervision, kollegial sparring. 
Organisatorisk vigtigt at der reflekteres over 
case load samt at tværfaglighed understøttes 
og fremmes. Vigtigt at tværsektorielt 
samarbejde tilstræbes.  
Ift. samarbejdet med mennesker med BPF er 
det vigtigt med shared decision making bla. 
fælles udarbejdelse af behandlingsplan. Barkers 
Holistic Assesment er brugbar til de første 
møder. Hummelvols samarbejdsplan 
rammesætter samarbejdet godt. Barkers 
monitorerende Assesment egner sig godt til at 
arbejde med personlig kriseplan. Desuden 
vigtigt at arbejde med den enkeltes 
funktionsniveau og ADL.  
Vigtigste konklusion er at mennesker med BPF 
godt kan hjælpes til recovery og at 
sundhedsprofessionelle skal tilstræbe en 
bredere humanistisk tilgang til mennesker med 
BPF.  

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning, faglig sparring, kollegial 
supervision. 
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Mind the gap: I krydsfeltet mellem behandlings- og socialpsykiatri – en 

sygeplejeindsats 
 
Navn: 

 

Anja R. Marena Pedersen 

 
Ansættelsessted: 

Psykiatrisk Center Glostrup. Åben almen 

afdeling 76. 

 
E-mail: 

 

anja.ravna.marena.pedersen@regionh.dk 

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Der er under uddannelsen arbejdet med 

temaet, overgange i psykiatrien. specifikt, 

problematikker i forbindelse med 

overgange mellem botilbud i 

socialpsykiatrien og alment afsnit i 

behandlingspsykiatrien. Med 

udgangspunkt i nationale mål og 

fokusområder i forhold til overgange i 

sundhedssektoren, er søgt at undersøge 

hvorledes den tværfaglige og 

tværsektorielle indsats kan styrkes, fra et 

patientoplevet perspektiv. 

Ydermere er der i løbet af året 

identificeret udfordringer i relation til 

dokumentationen af bivirkninger, for 

mennesker under antipsykotisk behandling 

i praksis. Kliniske observationer støttet af 

evidensbaseret forskning viser, at 

mennesker der behandles med 

antipsykotika i højere grad er i risiko for 

fejltolkning af bivirkninger, hvilket kan 

resultere i fejlagtig dokumentation og have 

alvorlige konsekvenser for mennesket det 

handler om. Med dette fokus er 

udarbejdet en undervisningsplan for 

observation og dokumentation af 

bivirkninger ved antipsykotisk behandling, 

med udgangspunkt i UKU-bivirknings 

mailto:anja.ravna.marena.pedersen@regionh.dk
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screening. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

 

Problemformulering: “Hvordan kan sygeplejen 

tilrettelægges for mennesker der lider af svær 

psykiatrisk sygdom, i overgangen mellem 

indlæggelse på en integreret voksenpsykiatrisk 

afdeling og et botilbud, med et 

recoveryorienteret perspektiv og fokus på den 

oplevede sammenhænge den tværsektorielle 

indsats?” 

 

Underspørgsmål: 

Hvilke redskaber kan sygeplejersken i 

praksis anvende for at imødekomme 

individuelle behov i forbindelse med 

oplevelsen af sammenhæng? 

 

Hvorledes influerer de forskellige 

praksisfællesskabet, sundhedsopfattelsen i 

praksis? 

 

Hvilke teorier findes anvendelige i forhold 

til udviklingen af konkrete tiltag i praksis, 

der kan styrke samarbejdet på tværs af 

sektorer? 

 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Der er anvendt dele af relevant tekst og 

empiri, analyseret med henblik på at opnå 

en hermeneutisk forståelse og tager 

udgangspunkt i både individuelle og 

relationelle forhold mellem sygeplejersken, 

mennesket der lider af svær psykisk 

sygdom og pædagogen. Dertil er foretaget 

et dybde interview med en informant fra 

egen afdeling, der bor i et botilbud og lider 

af svær psykisk sygdom. Teori: 
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Phil Barker & Poppy Buchanan-Barker’s 

The Tidal Model som grundlæggende 

rammesætning er anvendt i forhold til 

arbejdet med recovery, begrebet 

“overgangsomsorg” er udvalgt samt 

analyseret konkrete sygeplejefaglige 

redskaber fra teorien i forhold til 

anvendelse i praksis. 

 

Aaron Antonovsky’s teori om Oplevelse Af 

Sammenhæng er anvendt i forhold til 

identificering af særlige indsatsområder i 

forhold til “overgangsomsorg” og 

præsenterer muligheden for afklaring af af 

sygeplejefaglige indsatsområder relateret 

hertil. 

 

Etienne Wenger’s teori om 

praksisfællesskabet er anvendt som 

forståelsesramme for de individuelle og 

faglige perspektiver der er på spil på tværs 

af sektorer. Wengers teori er sat i spil 

overfor sundhedspædagogiske 

overvejelser -præsenteret ved brug af 

Lektor, Jeanette Magne Jensen’s 

“sundhedskontinuum”. 

Jody Hoffer Gitte’s teori om Relationel 

Koordinering er anvendt for at se på 

konkrete tiltag i praksis der kan styrke det 

tværsektorielle samarbejde. Teorien bygger 

på en forudsætning om at den relationelle 

dimension i samarbejdet om en given 

indsats må vægtlægges 

 

 
Resultater og konklusion: 

Trods nationalt fokus og talrige 

organisatoriske tiltag, blandt andet 

oprettelsen af botilbud-konkluderes det at 
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for et vellykket samarbejdet på tværs af 

sektorer, må medarbejdere gå i dialog med 

hinanden. Der er fundet udsagn der Viser 

tydelige fordomme og misforståelser om 

handlemuligheder, ansvar og kompetence 

faggrupperne på tværs af sektorerne- en 

slags “hvem ved bedst or mennesket i 

centrum taber. Med udgangspunkt i 

anvendte teorier menes det essentiel at 

tage udgangspunkt i det enkelte 

menneskes drømme og håb for fremtiden i 

samarbejdet om en koordineret indsats på 

længere sigt. 

Holistisk Assessement i kombination med 

RegionH udskrivelses-guide, ses som 

anvendbare redskaber i praksis der bidrage 

til en personorienteret indsats og dermed 

mindre “ekspertudsagn” og uenigheder om 

hvad der er “det rigtige”. Der konkluderes 

yderligere i forhold til praksisfællesskabets 

udfordringer, en vigtighed i at kende 

hinandens indsatsområder, kompetencer og 

muligheder. Dette kendskab kan styrkes ved 

fælles forum for vidensdeling, fælles 

konferencer men også så simpelt som 

invitation til en kop kaffe og dialog. 

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning: 

uku-bivirkninngsscreening og 

dokumentation og observation af 

bivirkninger ved antipsykotisk behandling. 

 

Recovery - at skrive med patienten. Hvilke 

udfordringer møder plejepersonalet i 

forhold til recovery og indragelse, hvilke 

dogmer gør sig gældende og hvordan 

overkommes disse. Hvordan skrives en faglig 

forsvarlig sygeplejedokumentation hvis 

patienten er med indover? 
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Faglig sparring ved komplekse forløb med 

svært syge mennesker. 
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Patientinddragelse - hvorfor og hvordan  
 

 
Navn: 

 
Angeline (Anne) Louise van der Linden 

 
Ansættelsessted: 

 
BUC-BBH B195 ambulatoriet for unge 

 
E-mail: 

Angeline.louise.van.der.linden@regionh.dk  
Annevanderlinden86@hotmail.com (privat) 

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Spændingsfeltet mellem at arbejde under krav og 

målsætninger fra RHP om at effektivisere og 

overholdelse af udredning- og behandlingsret, 

imens man holder patienten i fokus for at sikre 

inddragelse og fastholdelse af patienten i 

behandling.  

Sideløbende med fokus på hvordan man kan sikre 

afstigmatisering af patienter med psykiske lidelser, 

og hvordan man som fagperson kan være bevidst 

om hvordan ens holdninger og menneskesyn kan 

være med til at stigmatisere/afstigmatisere. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan sygeplejersken sikre inddragelse af 

den unge med en belastningsreaktion, for at 

fastholde den unge i behandling? 

Med følgende underspørgsmål: 

- Hvilken indflydelse har sygeplejerskens 

holdning på psykisk sygdom og mennesket, 

i mødet med den unge i praksis? 

- Hvilket teoretisk synspunkt kan 

sygeplejersken drage inspiration fra, i sit 

mål om at øge inddragelse af den unge? 

- Hvilke tiltag kan sygeplejersken bidrage til, 

for at sikre en større inddragelse af den 

unge i egen behandling? 

 

Metode: 

• På hvilken måde er problemet behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Kvalitativ gennemgang af teorier fra Jan Kåre 
Hummelvoll, Jacob Birkler, Svend Brinkmann, Niels 
Buus samt litteratur/artikler fra Det etiske råd, RHP, 
DASYS, Kora og international forskning omkring 
inddragelse og stigmatisering. 
 

mailto:Angeline.louise.van.der.linden@regionh.dk
mailto:Annevanderlinden86@hotmail.com
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Igangsættelse af et kvalitetsforbedringstiltag efter 
LEAN/PDSA-cirkel metode og litteratur om 
kvalitetsforbedrings processer. 

 
Resultater og konklusion: 

Inddragelse kan ske gennem at holde patienten i 

fokus gennem at udvise oprigtig interesse og opnå 

viden om patientens mål og ønsker for behandling 

og værdier i livet samt håb for fremtiden. Hvis 

behandling tilrettelægges ud fra disse, vil patienten 

føle sig mindre reduceret til sygdom og symptomer 

idet der er fokus på hele patienten, såvel sygdom 

som andre egenskaber, ressourcer og interesser og 

formentlig vil dette føre til fastholdelse af patienten 

i behandling. Bevidstgørelse af egne holdninger og 

menneskesyn, samt faglig grundsyn, er essentielt i 

dette proces med patienten. 

 

Implementering af flere, uddybende spørgsmål til at 

opnå mere viden omkring patientens egen mål for 

behandling, tænkes at have dette inddragende 

effekt.  

 

Målet er, at der opnås en større patienttilfredshed, 

større inddragelse i egen behandling og større 

mening i behandling for både behandler og patient. 

 
Jeg kan tilbyde: 

- Undervisning af 
personalegruppe/kompetanceudvikling 

- Faglig sparring 
- Udvikling af arbejdsgange/kliniske 

retningslinjer 
- Igangsættelse af forbedringstiltag 

(implementering) 
- Klinisk synspunkt/sparring ved 

forskningsinitiativer 
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Medinddragelse og relationer i retspsykiatrien 
 
Navn: 

Anne-Mette Thomsen 

 
Ansættelsessted: 

Pc. Sct. Hans, afd. R2 

 
E-mail: 

Anne-Mette.Thomsen@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Der bliver ikke udarbejdet patientplaner, 
medinddragelse er defineret forskelligt alt efter 
hvem der fortæller, og forsøger at 
medinddrage, der er ikke en rød tråd i forhold 
til patientens behandling. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

1. Problemformulering 
Hvordan kan sygeplejersken 
medinddrage patienterne i 
udarbejdelse af patientplaner og 
derved styrke kvaliteten af sygeplejen, 
så patienten oplever en øget 
livskvalitet? 
 

1.1 Underspørgsmål 
1) Hvordan kan sygeplejerskens tilgang til 

den rets psykiatriske patient biddrage til 
medinddragelse af patienten? 

2) Hvordan kan sygeplejersken 
tilrettelægge sygeplejen, ud fra en 
sundhedspædagogisk tilgang, så 
patienten medinddrages i udformningen 
af patientplaner? 

3) Hvilke tiltag skal implementeres, så der 
sker en kvalitetsudvikling af sygeplejen 
og medinddragelse fremmes? 

 

Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Der er lagt en plan om kvalitetsudvikling ud fra 
PDSA modellen. Planen er at undervise 
kollegaer i at udføre patientplaner i SP, og der 
efter om der arbejdes ud fra patientplanerne. 
Dette ud fra interne journal audit.  
Phil Barker, Bliv lærling og værdsæt stemmen. 
Hummelvoll – spl. patientfællesskabet, samt 
hjørnestene møde/nærvær, ligeværdighed 
samt mål, mening og værdiafklaring  

mailto:Anne-Mette.Thomsen@regionh.dk
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Himm og Hippe, i forhold til medinddragelse af 
den retspsykiatriske patient (relations arbejde) 
Kvalitetsudvikling, ud fra PDSA  

 
Resultater og konklusion: 

Patienten vil angiveligt opleve øget livskvalitet, 
ved at der arbejdes struktureret med 
patientens egne problemstillinger, med hans 
egne ønsker og mål. 

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning i lovgivning og patientplaner ud 
fra SP. Faglig sparing i forbindelse med 
medinddragelse i patientplaner. 
Klar definition af medinddragelse i afsnittet, 
sammen med afd. spl og ass. spl (Hvordan 
arbejder vi med medinddragelse på R2) 
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Mødet med mennesket bag den retslige foranstaltning i 

Retspsykiatrisk Ambulatorium 
 
Navn: 

Betina Højer Dahl 

 
Ansættelsessted: 

Retspsykiatrisk Ambulatorium, Psykiatrisk 
Center Glostrup  

 
E-mail: 

Betina.hoejer.dahl@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

I mit virke som psykiatrisk sygeplejerske i 
Retspsykiatrisk Ambulatorium i Region 
Hovedstadens Psykiatri. Beretter mine 
patienter ofte om oplevelser, hvor de ikke 
mener sig mødt som mennesker, men på 
forhånd er blevet vurderet ud fra, at de har en 
retslig foranstaltning. Patienterne beskriver 
oplevelser i mødet med fagprofessionelle, det 
kan være hos tandlægen, egen læge, i 
forbindelse med misbrugsbehandling eller 
møder i kommunen, hvor de ikke føler sig set, 
hørt og mødt på en respektfuld og 
anerkendende måde. De oplever sig mødt som 
”monstre” eller ”farlige” og føler sig 
stigmatiseret eller behandlet nedladende.  

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan en personorienteret 
sygeplejepraksis bidrage til at mindske 
patienters oplevelser af stigma? 

- Og hvilke mekanismer kan ligge bag 
sundhedsprofessionelles stigmatisering 
af retspsykiatriske patienter? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Min kliniske problemstilling vil tage afsæt i, 
hvordan den psykiatriske sygeplejerske kan 
møde mennesket bag den retslige 
foranstaltning, da mødet med mennesket er 
omdrejningspunktet for psykiatrisk sygepleje. 
De retspsykiatriske patienter, er udfordret af 
fortællinger som beskriver dem som en samlet 
gruppe. Mit faglige udgangspunkt er, at der 
ikke er en særlig retspsykiatrisk sygepleje. 
Patienter med retslige foranstaltninger skal 
tilbydes højt kvalificeret psykiatrisk sygepleje 

mailto:Betina.hoejer.dahl@regionh.dk
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på lige fod med alle andre psykiatriske 
patienter. 
 
Teori: 
Dorte Birkemose 
Etienne Wenger 
Erving Goffman 
Jacob Birkler  
Jan Kåre Hummelvoll 
Lene Eplov 
Phil Barker  
 

 
Resultater og konklusion: 

Hvis man aktivt vælger sygeplejeteorier kan 
man afbøde stigma. 
Der er mange mekanismer der kan være på 
spil, når sundhedsprofessionelle stigmatiserer 
– herunder Dorte Birkemose. 
Formaliseret struktureret 
sundhedspædagogisk intervention, kan 
bidrage til viden, vidensdeling og dialog.  
 

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning af personalegruppe & faglig 
sparring. 
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Medinddragelse i intensivt regi 
Navn: Birgitte Karsten Daugstrup 

Ansættelsessted: Psykiatrisk center København, afd. C270W 

 
E-mail: 

birgitte.daugstrup@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

En oplevelse af at patienter med kompliceret 
paranoid skizofreni, blev anset for svære at 
medinddrage og arbejde recoveryorienteret 
med. Jeg ville derfor undersøge, hvorfor de blev 
anset, som svære at medinddrage samt 
hvordan medinddragelsen af disse kunne øges.  
I denne forbindelse har jeg foruden at 
undersøge selve medinddragelsen også 
undersøgt sammenhængen mellem 
medinddragelse og ulighed i sundhed samt 
hvordan det er muligt at kombinere det øgede 
fokus på kvalitetssikring og standardisering 
med en individuel tilrettelagt sygepleje. 
 
Patienter med kompliceret paranoid skizofreni 
skal her forstås som patienter diagnosticeret 
med paranoid skizofreni som har et varigt højt 
niveau af psykotiske symptomer, samt bor på 
institution og/eller med mange indlæggelser 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerskes, 
medinddragelse af patienten med kompliceret 
paranoid skizofreni under indlæggelse, i 
intensivt afsnit, medvirke til patientens 
recoveryproces? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Emnet er blevet behandlet gennem 
litteraturstudier. Men med inspiration fra egne 
oplevelser fra det akut intensive afsnit, hvorpå 
jeg arbejder. 
Ift. teorier og perspektiver der kunne kvalificere 
den psykiatriske sygepleje, ift. medinddragelse 
af den komplicerede psykiatriske patient, har 
jeg anvendt Phil Barkers tidalmodel samt 
Gardemars dialogbegreb. 
Ift. mulige sammenhænge mellem øget 
medinddragelse og ulighed i sundhed, har jeg 

mailto:birgitte.daugstrup@regionh.dk
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anvendt udvalgte sundhedspædagogiske 
begreber bl.a. Simovska og Magne Jensens 
kritisk sundhedspædagogik, videnskabelig 
artikel af Katrin Hjort, omhandlende mulige 
mekanismer bag ulighed i sundhed samt 
udvalgte dele af Ane Moltkes Ph.d ”Sygdom og 
sundhed i en uregerlig hverdag”. 
Ift. hvordan det øgede fokus på kvalitetssikring 
og standardisering kan kombineres med en 
individ centreret sygepleje, er anvendt PDSA-
cirklen samt videnskabelig artikel af Mari Holen 
omhandlende begrebet medinddragelse og 
rationalet bag. 

 
Resultater og konklusion: 

Jeg har fundet, at det er helt nødvendigt med 
et individuelt og kreativt fokus, hvis disse 
patienter skal inddrages samt, at det er 
betydningsfuldt af disse patienter og deres 
oplevelser tages seriøst, hvilket bl.a. kan ske 
gennem dialog. Derudover er det nødvendigt at 
medtænke social ulighed i sundhed, når der 
arbejdes med medinddragelse, da disse 
patienter ellers risikerer dårligere pleje end de 
mere ressourcestærke patienter. Det er 
derudover nødvendigt altid at have øje for det 
unikke individ og huske, at dette kommer forud 
for standarder o.l. og på afdelingsniveau være 
opmærksom på dette i den daglige sygepleje. 

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning af afdelingens personale samt 
faglig sparring. 
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Patientinddragelse - En recovery-orienteret tilgang til patienter med 

lidelsen depression 
 
Navn: 

Camilla Kalko Bülow 

 
Ansættelsessted: 

Psykiatrisk Center Nordsjælland – afsnit 2221 

 
E-mail: 

Camilla.Kalko.Bulow@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

At få patienterne med depressiv lidelse 
inddraget i behandlingen. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

”Hvordan kan psykiatrisk sygepleje i klinisk 
praksis højnes, så patienter med lidelsen 
depression opnår en forbedret recovery-
proces”? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Ved hjælp af Phil Barker, Hummelvoll’s 
sygeplejerske og patientfællesskab. 
Praksisfællesskabet af Etienne Wenger. PDSA-
cirklen til forbedringstiltaget 
”patienttilfredshedsundersøgelse på tablet” 

 
Resultater og konklusion: 

Sygeplejersken skal være lyttende til patientens 
egne erfaringer og ønsker. Sætte patienten i 
centrum. Have et holistisk og helhedsorienteret 
menneskesyn.  

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning og implementere Phil Barker’s 
teori. 

 
 
  

mailto:Camilla.Kalko.Bulow@regionh.dk
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Recoveryorienteret psykiatrisk sygepleje til patienten med 

retskendelse til mentalobservation under indlæggelse. 
 
Navn: 

Carsten Edlich 

 
Ansættelsessted: 

Region Hovedstadens Psykiatri 

Psykiatrisk Center Glostrup  

Specialiseret retspsykiatri afsnit 180 

Ndr. Ringvej 69 

2600 Glostrup 

 
E-mail: 

Carsten.edlich@gmail.com 

Carsten.edlich@regionh.dk 

 

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Det undersøgende kritiske fokus på 

mentalobservantens symptomer og verbale udsagn 

kan være medvirkende til at skabe ny viden om ham 

og nye måder at betragte den psykiatriske sygeple-

je. Det kritiske fokus kan ligeledes opleves som 

udtryk for mistro. 

Relation kan derved påvirkes i en sådan grad at 

sygeplejersken uforvarende, stigmatiserer og 

dehumaniserer mentalobservanten.  

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan sygeplejersken varetage kravet om 

kritisk vurdering af patientens udviste som oplyste 

symptomer og samtidigt yde recoveryorieteret 

psykiatrisk sygepleje, til patienten med retskendelse 

til mentalobservation under indlæggelse? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Som et etisk dilemma opstået gennem 

arbejdsgange baseret på forforståelse 

erhvervet gennem et praksisfællesskab. 

Phil Barkers  recovery-orienterede ”Tidal 

model” 

 
Resultater og konklusion: 

Personalet kan med fordel anvende holistisk assesment 

til mentalobservanten og samtidig revidere opfattelsen 

af psykisk sygdom. Tilstande der påvirker, hæmmer eller 

invaliderer patienternes muligheder i livet. 

mailto:Carsten.edlich@gmail.com
mailto:Carsten.edlich@regionh.dk
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Jeg kan tilbyde: 

Undervisning af personalet i Phil Barkers 

tænkning. Faglig sparring og forestå  

implementering af forbedringstiltag. 
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Kontrol og Care 
 

Navn:  

Charlotte Vang 

 

Ansættelsessted:  

Psykiatrisk Center Sct. hans 

 

E-mail: 

vangcharlotte@hotmail.com  

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

I et retspsykiatrisk afsnit er det en forpligtelse 

for sygeplejersken at udfører kontrol for 

rusmidler. En kontrol som primært bliver 

ordineret af overlægen efter § 19a i 

Psykiatriloven. Denne rolle som bliver dobbelt 

for sygeplejersken, kan udfordre relationen til 

den retspsykiatriske patient. På den ende side 

skal hun kontrollere og sætte rammer, på den 

anden side, være hjælpende og støttende i 

patientens behandlingsforløb. 

Problemstillingen afgrænser til at undersøge 

hvorledes den psykiatriske sygeplejerske kan 

støtte og værne om patienternes integritet i 

forhold til kontrol af rusmidler. Igennem 

bevidstheden om hvordan relationen kan 

fremmes, er det forsøgt teoretisk at besvare 

denne problemformulering: 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 

På hvilken måde kan den psykiatriske 

sygeplejerske værne om patienternes 

integritet i forpligtelsen af kontrol og 

rusmidler og fremme relationen i den 

psykiatriske sygepleje på et retspsykiatrisk 

afsnit? 

 

Metode: 

• På hvilken måde er problemet 

behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Blev besvaret i den mundtlige analyse via 3 

underspørgsmål fra skriftlig del af synopsis: 

1. Hvordan kan sygeplejersken i sin 

dobbeltrolle mindske distanceringen og 

fremme relationen i situationer, hvor 

der foregår kontrol? 

mailto:vangcharlotte@hotmail.com
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2. På hvilken måde kan vi bedre forberede 

patienterne på kontrol, så det opleves 

mindre intimiderende og indgribende 

under indlæggelsen?  

3. Hvordan skaber vi ensartethed, så 

fokus bliver på forudsigelighed og 

tryghed hos patienten ved udførelse af 

kontrol og procedure? 

 

Følgende teori blev anvendt for at 

besvare underspørgsmål og til sidst 

overordnet problemformulering: 

 

Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker:  

The Tida. Model 

Jan Kåre Hummelvoll: Sygeplejersken-

patientfælleskabet og første hjørnesten. 

Sygepleje etisk råd. 

Jacob Birkler: Patientautonomi, blød og 

hård paternalisme, dobbeltrollen. 

Forskningsbaseret projekt ” Drømme og 

muligheder” 

Charlotte Bredahl Jacobsen: Ph.d. 

afhandling ” Paradoksal psykiatri” 

Dorthe Birkmose: Forråelsesprocesen 

og rå pædagogik. 

Hilde Hiim og Else Hippe: Den didaktiske 

relationsmodel.  

Qvortrup A og Wiberg M: 

Kvalitetsprocessen, PDSA Cirklen.  

 

 

Resultater og konklusion: 

De teoretiske faglige kompetencer teorien 

beskriver som den psykiatriske sygeplejerske 

bringer i spil, såsom: Værdsæt stemmen, vær 

gennemsigtig og respekt og ligeværd, vil 

medvirke til at fremme relationen. At være 

opmærksom på at når man fratager en 

rettighed fra patienten så forpligter det hos den 
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paternalistiske udøver at man er sit ansvar 

bevidst og samtidig forpligter sig i forhold til 

patienten. Dette ved at være lyttende og 

anerkende og skabe forum for et gunstigt 

samarbejde, hvor der er taget hensyn til 

personlighed og læringsforudsætninger.  

 

Jeg kan tilbyde: 

- Selvstændigt tage ansvar for egen faglig 

udvikling og specialisering 

- Videreformidle viden om højeste 

internationale forskning, relateret til 

psykiatrisk sygepleje. 

- Samarbejdes koordinator – tværfagligt 

og tværsektorielt  

- Varetage og udvikle klinisk psykiatrisk 

sygepleje på et videregående niveau 

- Tilrettelægge og koordinere den 

sygeplejefaglige del af udrednings – og 

behandlingsprogrammet. 

- Kvalitetsudvikle den kliniske sygepleje. 

- Undervisning af personalegrupper 

- Håndtere arbejdssituationer der er 

komplekse og forudsætter nye 

løsningsmodeller. 
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Sygepleje i et kultur perspektiv 
Navn: Emina Mahmuljin 

Ansættelsessted: PCK 

Psykiatrisk Akutmodtagelse C52.2, Bispebjerg 

Hospital. 

E-mail: Emina.mahmuljin@regionh.dk 

Eminabh@hotmail.com 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Erfaringer fra Psykiatrisk Akutmodtagelse 

viser, at usikkerheden i forhold til pleje og 

behandling af patienter med anden etnisk 

baggrund end dansk fylder meget. 

Usikkerheden bunder bl.a. i forvirring over 

hvad der er kulturbestemt adfærd eller hvad 

der er symptomer på sygdom samt 

berøringsangst overfor patientens religiøse og 

kulturelle baggrund og værdier. Det viser sig 

ofte som værende sundhedsprofessionelles 

egne tabuer og fordomme, der er på spil, 

hvilket bl.a. medføre, at patienterne ikke 

modtager de sygeplejemæssige tilbud som de 

har behov for. Derudover resulterer det i 

genindlæggelser, øget sygdom samt øgede 

samfundsøkonomiske omkostninger. 

Problemformulering til afsluttende projekt: 
 
 
 
 
 
Problemstillinger: 

Hvordan kan kvaliteten i sygeplejen på 

Psykiatrisk Akutmodtagelse højnes i mødet med 

patienter med anden etnisk baggrund end 

dansk og PTSD? 

 

I besvarelsen af problemformuleringen 

arbejdes der ud fra følgende problemstillinger: 

 

Klinisk psykiatrisk sygepleje: Hvordan kan 

den narrative tilgang med udgangspunkt i 

patientens kulturelle og baggrundsmæssige 

faktorer anvendes for at hjælpe patienten til 

en 

mailto:Emina.mahmuljin@regionh.dk
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 øget identitetsfølelse mhp. at 

opnå empowerment? 

 

Sundhedspædagogik: Hvordan kan patienten 

opnå OAS vha. den salutogenetiske idé? 

 

Kvalitetsudvikling: Hvordan kan de nationale 

mål for sundhedsvæsenet opnås vha. ny 

implementering på Psykiatrisk 

Akutmodtagelse? 
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Metode: 
• På hvilken måde er 

problemet behandlet? 
• Hvilken teori er anvendt? 
• Andet? 

Overordnet i opgaven anvendes Madeleine 

Leininger’s teori om den transkulturelle 

sygepleje herunder ’The Sunrise Model’ med 

udgangspunkt i patientens kulturelle og 

baggrundsmæssige faktorer. For at 

sygeplejersken kan hjælpe patienten til en 

øget identitetsfølelse mhp. at opnå 

empowerment anvendes den narrative tilgang 

af Michael White hvortil der drages parallel til 

Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker’s 

ressource- og personorienteret guide 

herunder de ti forpligtelser. 

 

For at patienten kan opnå OAS, anvendes den 

salutogenetiske idé af Aaron Antonovsky, 

herunder sundhedens determinanter. Aaron 

Antonovsky’s OAS herunder de tre 

delkomponenter anvendes i opgaven som en 

tilgangsproces og forståelsesramme under 

den narrative tilgang, for at sygeplejersken 

kan hjælpe patienten til en øget 

identitetsfølelse mhp. at opnå 

empowerment. 

 

Som metode i kvalitetsudviklingsprocessen 

anvendes kvalitetscirklen ”Plan – Do – Study – 

Act” til, at indføre forandringer trinvist og 

rationelt. Kvalitetsudviklingen tager 

udgangspunkt i de nationale mål for 

sundhedsvæsenet, hvortil drages parallel til 

Phil 
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 Barker og Poppy Buchanan-Barker’s ti 

forpligtelser. For at opnå de nationale mål for 

sundhedsvæsenet samt højne den psykiatriske 

sygepleje på Psykiatrisk Akutmodtagelse, er 

der fokus på vigtigheden i tværfagligt, 

tværprofessionelt og tværsektorielt 

samarbejde. 

Resultater og konklusion: Sygeplejersker har en etisk og faglig 

forpligtelse til at behandle alle patienter lige, 

uanset kultur, race, religion, køn, social status 

og politisk ståsted. I modsat fald risikerer man, 

at faktorer som bl.a. etnicitet og kultur 

forhindrer, at patienterne får den optimale 

behandling. Vha. den narrative tilgang kan 

sygeplejersker få en forståelse for patienternes 

oplevelser som kan medvirke til en fordybelse i 

patienternes kulturelle forståelse og 

forventninger i mødet med sygeplejersker og 

sundhedsvæsenet. Derudover kan patienterne 

vha. den narrative tilgang opnå en øget 

identitetsfølelse ved at opnå en øget forståelse 

af, at det problem de har – vrede, sorg, 

meningsløshed – ikke er en del af deres indre, 

ikke er en del af deres essens som menneske. 

Sygeplejeviden og kompetence inden for 

den transkulturelle psykiatri er nødvendige 

for at sikre effektivitet samt højne den 

psykiatriske sygepleje mhp. at opnå de 

nationale mål i sundhedsvæsenet. 

Jeg kan tilbyde: Faglig sparring samt undervisning af 

personalegruppe. 
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Forhåndstilkendegivelse - En metode til at øge personinddragelse og 

forebyggelse af tvang. 
 
Navn: 

Farhiya Adan 

 
Ansættelsessted: 

Psykiatrisk Center Amager 

 
E-mail: 

Farhiya.adan@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Min undersøgelse handler om, at inddrage 

patienter i egen behandling og forebyggelse af 

tvang i psykiatrien, her ses 

forhåndstilkendegivelse, som et blandt flere 

patientinddragelses-metoder til, at forebygge 

tvangsforanstaltninger under indlæggelsen. 

Selvom forhåndstilkendegivelse er blevet et 

lovkrav allerede fra 2015 betoner forskning, at 

udarbejdelse af forhåndstilkendegivelser med 

patienterne ikke er særlig prioriteret blandt 

sundhedspersonalet. Forhåndstilkendegivelser 

er en metode der sætter patienterne i centrum 

og dette er i tråde med Region Hovedstaden 

Psykiatris mål om at sætte patienter med 

psykiske lidelser i centrum.  Dette ved de 

indlagte patienter i forbindelse med 

indlæggelsessamtalen og de høres i eventuelle 

tilkendegivelser af præferencer i forhold til 

behandling, også hvis tvang kommer på tale 

(psykiatriloven 2015). Etisk set udgør 

anvendelse af tvang altid en krænkelse. Derfor 

er det væsentligt at fokusere på 

tvangsforebyggelse og patientinddragelse. 

 

Det er veldokumenteret, at øget 

patientinddragelse har positiv indvirkning på 

behandlingen. Det kan dog konstateres, at 

patientinddragelse kan være udfordrende i 

klinisk praksis, og at sundhedspersonalet 

mangler metoder til at inddrage patienterne 

mailto:Farhiya.adan@regionh.dk
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og patienternes forventning om at blive lyttet 

til opfyldes ikke.  

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygepleje 

kvalificeres således, at anvendelsen af 

forhåndstilkendegivelser fremmer indlagte 

personers inddragelse? 

 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

For at besvare problemformulering, er der 

opstillet 3 underspørgsmål:  

 

1.  Hvorledes kan fokus på forebyggelse af 

tvang bidrage til, at den indlagte persons 

autonomi opretholdes?   

2. Hvordan kan relationen mellem den indlagte 

person og sygeplejersken bidrager til øget 

inddragelse?   

3. Hvordan kan sygeplejen bidrage til at 

anvendelsen af forhåndstilkendegivelser 

kvalitetsudvikles?  

 

Følgende teori bliver anvendt til at besvare 

problemformuleringen: 

Phill Barker og Poppy Buchanan-Barker ”The 

Tidal Model, Joyce Travelbbe ” menneske-til-

menneske-forhold”, Hilde Hiim og Else Hippes 

didaktiske relationsmodel, Carl Rogers 

”signifikant læring”, Jacob Birkler   ”autonomi-

princippet” og PDSA-cirklen. 

 

 

 
Resultater og konklusion: 

Ovenstående teoretiske kompetencer kan 

medføre, at sygeplejersken i mødet med 

patienten har reel interesse og engagere sig 

personligt således at sygeplejersken sætter sin 

forforståelse på spil med blik for patientens 

forudsætninger.  Endvidere er sygeplejersken 
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undersøgende frem for at give auto svar på 

patientens søgende efter hjælp. Ligeledes 

bliver sygeplejersken i stand til at bruge sig 

selv terapeutisk. Disse teorier fremhæver at 

samspillet mellem personlige og faglige 

kompetencer, er en væsentlig forudsætning 

for at opnå betydningsfuld relation. Jeg mener, 

uanset fagfæller, at det er vigtigt at engagere 

sig i, hvilke faglige kompetencer der skal være 

tilstede for at fremme patientinddragelsen og 

forebyggelsen af tvang. 

 

 

 

 
Jeg kan tilbyde: 

 

- At videre formidle aktuel international 

forskning inden for udvalgte områder 

relateret til klinisk psykiatrisk sygepleje 

- Udvikling af den psykiatriske sygepleje i 

komplekse og uforudsigelige forløb 

med henblik implementering af nye 

sygeplejefaglige tiltag  

- Metoder til udvikling af det tværfaglige 

og tværsektorielle samarbejde 

- Faglig sparring  

- Evt. undervisning af personalegruppe 
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Opkvalificering af personalet kompetencer i relation til recovery og 

patientinddragelse 
 
Navn: 

Hanne Spiegelhauer 

 
Ansættelsessted: 

PCN – afsnit 2422 

 
E-mail: 

Hanne.spiegelhauer@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Regering og regionerne ønsker der skal 

implementeres recoveryorienteret pleje på alle 

centre. Denne opgave har fokuseret på flere 

undersøgelser samt egen empiri, hvor det 

kommer frem at patienten ikke oplever sig 

medinddraget. At der skal være mere 

motivation hos de sundheds professionelle til 

at inddrage og at det skal give mening i det 

daglige arbejde. At patientinddragelse skal 

være en faglig kompetence der vil forbedre 

behandlingen. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan personalets viden om recovery og 

patientinddragelse optimeres, så der kan ydes 

en kvalificeret psykiatrisk sygepleje? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Der er taget udgangspunkt i egen empiri, hvor 

der løbende introduceres nye tiltag der skal 

implementeres, samt to semistruktureret 

interview af to sygeplejersker omhandlende 

deres oplevelse af recovery og 

patientinddragelse. 

Der er taget udgangspunkt i Phil Barkers teori 

om recovery og Aron Antonovskys forståelse af 

Oplevelse af sammenhæng samt Lave og 

Wengers praksisfælleskab og situeret læring. 

 
Resultater og konklusion: 

Det vil give mening at der løbende holdes 

undervisning i afsnittet om recovery, at der i 

det daglige arbejde er tid til at man reflektere 

over teori koblet på praksis.  

mailto:Hanne.spiegelhauer@regionh.dk
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Jeg kan tilbyde: 

Altid parat til en faglig sparring om den 

recovery orienterede tilgang til psykiatrisk 

sygepleje. 
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Psykiatrisk sygepleje til indlagte i abstinensbehandling, med fokus på 

kvalitet, motivation, og stigmatisering 
 
Navn: 

Jesper Spring Modig  

 
Ansættelsessted: 

RHP Psykiatrisk akutmodtagelse Glostrup 

 
E-mail: 

Jesper.modig@regionh.dk / 

jesper_modig@yahoo.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Patienter indlagt til 

afrusning/abstinensbehandling bliver 

stigmatiseret og ikke mødt anerkendende, de 

bliver mødt med en holdning af at det er 

nyttesløst at behandle dem. Og at 

alkoholmisbrug ikke er en psykiatrisk 

problemstilling, fokus er rette mod alkohol 

misbrug, beh. er positivistisk og præget, af 

manglende interesse. 

Er forsøgt løst: ved at møde patienten 

anerkendende, med ægte interesse, og respekt 

for det unikke menneske men en unik historie   

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan sygeplejersken sikre kvalitet, 

anerkendelse og en sammenhængende 

psykiatrisk sygepleje, samt undgå 

stigmatisering af patienten indlagt til 

afrusning/alkohol abstinensbehandling. 
 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Patient rette edukation /motivation, 

tværsektorielt samarbejde, undervisning af 

plejepersonale på afsnitsplan. 

Teorier: The Tidal Model” af Phil og Poppy-

Buchanan-Barker. Jan Kåre Hummelvoll de ni 

hjørnesten. Carl Rogers, signifikant læring. hiim 

og hippes didaktiske Relations model. Kvalitet 

udvikling af Jan Mainz.  

mailto:Jesper.modig@regionh.dk
mailto:jesper_modig@yahoo.dk
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Resultater og konklusion: 

Bredt belæg for påstanden om stigma. 

Teorierne kan i nogen grad anvendes alt 

afhængig af patient stadiet. Pt mødt med 

anerkendelse har en markant bedre oplevelse 

af indl forløbet. Er mere motiveret for drikke 

ophør/reduktion. 

Jeg kan tilbyde: 
 

Temaoplæg, om afrusning i psykiatrisk regi, 

sygepleje og medicin  

Debat om opgave i oplevelser i forbindelse med 

udarbejdelsen.  

Faglig sparring.  

Spørgsmål til emnet, og teorier.  
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Etik og menneskesyn i retspsykiatrisk praksis 
 

Navn: 
Julius Skovbæk Koch 

 

Ansættelsessted: 
Psykiatrisk Center Sankt Hans, R5 

 

E-mail: 

julius.skovbaek.koch@regionh.dk 

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Jeg har beskæftiget mig med etik og 

menneskesyn gennem hele uddannelsen og 

hvordan kan man kan påvirke et afsnits kultur 

som specialsygeplejerske. 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 
Hvorledes påvirkes menneskesynet i et lukket 

retspsykiatrisk afsnit ved implementering af 

patientplaner? 

 

Metode: 
• På hvilken måde er problemet 

behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Problemet er undersøgt i forskellige 

perspektiver og niveauer, fra samfund til 

forskellige professionelle vinkler, afsnit og 

individ. 

Blandt andet Goffmanns stigmatiseringsteori 

og Birklers litteratur. 

The Tidal Model.  

Resultater og konklusion: 
At anvendelse af en holistisk sygeplejeteori i 

udarbejdelsen af patientplaner – i samarbejde 

med patienten – har betydning for 

menneskesynet i et afsnit. 

Ønsker man at rykke ved menneskesynet i eget 

afsnit er det dog en langvarig proces, der 

kræver opbakning. 

 

Jeg kan tilbyde: 
Faglig sparring både i arbejdet med 

menneskesyn og patientplaner. 

 

  

mailto:julius.skovbaek.koch@regionh.dk
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En rehabiliterende indsats til unge med borderline 

personlighedsforstyrrelse 
 
Navn: 

 

Kickan Roed 

 
Ansættelsessted: 

 

B204. Intensivt afsnit med retslig funktion, 

Børne- og Ungedomspsykiatrisk Center 

Glostrup 

 
E-mail: 

 
kickan.roed@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

 

Arbejdet med unge mennesker diagnosticeret 

med borderline personlighedsforstyrrelse kan 

synes forbundet med mange fordomme, 

hvorfor det kan være uklart hvad der rent 

faktisk karakteriserer BPF specifikke symptomer 

og adfærd, endvidere hvilken sygepleje der kan 

gavne denne patientgruppe, især når den er 

kompliceret af selvskadende adfærd. Der er 

søgt efter en mere befordrende, af- og 

antistigmatiserende tilgang. Der har endvidere 

været fokus på den ringe funktionelle 

prognose, og hvilke sygeplejefaglige tiltag der 

kan bedre denne. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

 

Hvordan kan psykiatrisk sygepleje til unge 

mennesker diagnosticeret med borderline 

personlighedsforstyrrelse tilrettelægges så den 

understøtter rehabilitering ud fra et 

recoveryorienteret perspektiv med sigte på at 

sikre disse patienters funktionsevne? 

mailto:kickan.roed@regionh.dk
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Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

 

-Gennem litteraturstudier, og gennem 

planlægning af en pædagogisk intervention der 

tog form af undervisning af kollegaer. 

-Jan Kåre Hummelvoll, Phil Barker mf. 

-empiri af international karakter.  

 
Resultater og konklusion: 

 

Mit arbejde viser i al sin beskedenhed at 

stigmatiserende holdninger over for BPF 

patienter risikerer at gøre iatrogen skade på 

patienterne og forringe deres 

sygdomsprognose, hvorfor der skal arbejdes 

med personalets stigmatiserende fordomme og 

tilgange, mens der ligeledes skal arbejdes på en 

afstigmatisering af de patienter der gennem 

stigmatiseringsprocessen er endt med at 

selvstigmatisere sig selv. 

 
Jeg kan tilbyde: 

 

Undervisning og refleksion over BPF diagnosen 

og de stigmatiserende holdninger der 

vanskeliggør behandlingen af denne 

patientgruppe. 
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Udarbejdelse af kriseplaner til selvmordstruede unge 
 
Navn: 

Lars Colding Elvang 

 
Ansættelsessted: 

BUC Bispebjerg. 

B195, Klinik for selvmordsforebyggelse. 

 
E-mail: 

lars.colding.elvang@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Vi udarbejder kriseplaner uden altid at 

inddrage den unge tilstrækkeligt, og formår 

ikke at skabe kontinuitet i behandlingen. 

Hvordan får vi sikret patientsikkerheden 

gennem udarbejdelse af kriseplaner, og 

hvordan får vi dette implementeret? 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygepleje 

tilrettelægges således, at sygeplejersken i 

samarbejde med den selvmordstruede unge, 

får udarbejdet kriseplaner, der understøtter 

den unges recoveryproces og forebygger 

yderligere selvmordsforsøg? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Gennem litteraturstudie og udarbejdelse af 

smartphrase til implementering.  

Anvendt – Barker, Hummelvoll og Piaget. 

Ydermere inddraget international forskning 

omhandlende selvmordsforebyggelse. 

 
Resultater og konklusion: 

Der er brug for, at den psykiatriske sygepleje 

indeholder en mere involverende tilgang til den 

selvmordstruede unge. De nuværende 

screeninger opdager ikke de unge der tager 

livet af sig selv. Ved at udarbejde kriseplaner 

med et øget fokus på inddragelse af den unge, 

er det muligt at skabe håb i behandlingen og 

derigennem sikre patientsikkerheden.   

 
Jeg kan tilbyde: 

Faglig Sparring i arbejdet med kriseplaner. 

 
 

mailto:lars.colding.elvang@regionh.dk
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Pårørende - inddragelse i akutpsykiatrien 
 
Navn: 

Lone Jørgensen 

 
Ansættelsessted: 

BBH Afd. 52.0 

 
E-mail: 

lonejor@gmail.com  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Pårørende inddragelse, hvordan kan vi i højere grad 

involvere dem – der er forsøgt at have fokus ved 

gevinsten ved inddrage pårørende for alle parter – 

patienten, pårørende samt plejepersonalet. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvilken betydning har det for patienterne og deres 

recovery proces, at deres pårørende inddrages i deres 

behandling? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Der er i opgaven taget udgangspunkt i 

undersøgelser samt artikler, der underbygger at det 

er af stor betydning at pårørende bliver inddraget i 

deres psykisk syge pårørendes behandling, og at 

mange pårørende har en oplevelse af, ikke at blive 

inddraget og involveret . Teori: Jeg har anvendt The 

Tidal Model som er en holistisk sygeplejeteori der 

har en recovery orienteret tilgang. Modellen 

opererer med 10 forpligtigelser, som er helt centrale, og 

er med til at holde fokus og støtte patientens recovery 

proces.   

 Derudover har jeg anvendt Antonowsky der har 

udviklet begrebet ”oplevelse af sammenhæng” (OAS). 

Og betydningen at dette for menneskets sundhed, dette 

er i denne opgave primært rettet mod de pårørende. 

Carl Rogers humanistiske læringsteori bygger på den 

antagelse, at læring skaber personlig forandring, og 

giver den lærende nye forståelses-og handlemåder. 

Hvilket er hensigten i forhold mit ønske om at undervise 

kollegaer så tilgangen til de pårørende bliver en anden. 

Den Diadaktiske relationsmodel er udviklet af Hilde Hiim 

er valgt pga. kan bidrage til, at de vigtigste elementer, 

som omhandler undervisning og læring bliver set i en 

sammenhæng, og den tager udgangspunkt i deltagernes 

forudsætning. I forhold til kvalitetsudvikling har jeg valgt 

mailto:lonejor@gmail.com
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at standardisere  tilbud om sygeplejerske samtaler til 

pårørende. For at kvalitetsudvikle på dette har jeg valgt 

at benytte PDSA cirklen. 

 
Resultater og konklusion: 

Der er mange undersøgelser, der viser at pårørende 

inddragelse er vigtigt, både i forhold til reducere 

tilbagefald, og genindlæggelser af patienten. Der er 

også god grund til at plejepersonalet, viser 

interesse samt yder støtte og hjælp til pårørende, 

der ofte selv er i krise, så de kan blive en bedre 

ressource for patienten, da det er dem der skal 

være der på den lange bane. 

 

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning af kollegaer i den viden jeg har fået, 

ved at læse undersøgelser, artikler samt samtaler 

med pårørende og for at pårørende mentorer.  
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Psykiatrisk sygepleje til patienter indlagt til alkoholabstinensbehandling  

 
Navn: 

 
Louise Svart Gravgaard 

 
Ansættelsessted: 

 
Akutmodtagelsen Psykiatrisk Center Ballerup 

 
E-mail: 

 
Louise.svart.gravgaard@regionh.dk 

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Mødet mellem sygeplejerske og patient 

vanskeliggøres og udfordres af patienter med 

alkoholafhængighed og i særdeleshed af de 

patienter, der oplever recidiv og deraf 

genindlæggelse. 

Sygeplejerskens oplevelse af at kunne formidle 

håb og støtte i relation til patientens recovery- 

proces kompliceres og patienten opleves som 

umotiveret. 

Ydermere er der en tendens til at sygeplejen 

til patienter med alkoholafhængighed ofte 

bliver af instrumentel karakter samt det af 

regionen foreskrevne tilbud om 

sundhedsfremmende samtale udebliver. 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygepleje støtte 

den personlige recoveryproces hos patienter 

diagnosticeret med 

alkoholafhængighedssyndrom, indlagt til 

alkohol abstinensbehandling i en psykiatrisk 

akutmodtagelse? 

Underspørgsmål: 

1. Hvordan kan den psykiatriske sygepleje 

bidrage til patientens personlige 

recoveryproces? 

2. Hvordan kan de sundhedsfremmende 

mailto:Louise.svart.gravgaard@regionh.dk
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 samtaler tilrettelægges således, at de 

bidrager til patientens personlige 

recoveryproces? 

3.  Hvordan kan de sundhedsfremmende 

samtaler til patienter indlagt til 

alkoholabstinensbehandling 

kvalitetsudvikles? 

 

Metode: 

• På hvilken måde er problemet 

behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Det humanistiske menneskesyn danner 

grundlag for metoden til behandling af 

problemet. Til analysestrategi anvendes en 

hermeneutisk fortolkning. 

Teorier: 

”The Tidal Model” af Phil Barker og Poppy 

Buchanan-Barker 

”Resonans-begreb” af Lars Lorentzon ”Etik 

i Psykiatrien” af Jacob Birkler   

”Humanistisk læringsteori ”af Carl Rogers 

”Det brede og positive sundhedsbegreb” af 

Venka Simovska og Jeanette Magne Jensen 

Til kvalitetsudvikling er anvendt PDSA-cirklen 

 

Resultater og konklusion: 

Sygeplejersken kan yde en højere kvalitet 

samt mere person-centreret sygepleje efter 

patientens ønsker og behov, hvorved dette kan 

støtte patienten i dennes recovery-proces. 

 

Jeg kan tilbyde: 

 

Faglig sparring 
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Mor, Far og barn – Pårørende inddragelse 
 
Navn: 

 
Mariam Shafi 

 
Ansættelsessted: 

 
BUC – Glostrup 

 
E-mail: 

 
msha0032@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

 
Problemstillingen omhandler inddragelse af 
pårørende, herunder forældre i et børne- og 
unge perspektiv. Vigtigheden af et godt 
pårørende samarbejde for at kunne fremme 
den unges recovery.  

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

 
Hvordan kan forældre til indlagte unge med 
skizofreni inddrages i sygeplejen med henblik 
på at fremme recovery hos den unge? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

 
- Med udgangspunkt i evidensbaserede 

kvalitative forskningsartikler er vigtigheden 
af problemstillingen undersøgt.  

- Phil & Poppy Buchanan- Barker – Tidal 
Model. Aaron Antonovsky – Oplevelse af 
sammenhæng. 

 
Resultater og konklusion: 

 
Pårørende inddragelse er en vigtig 
problemstilling som har stor betydning for både 
det enkelte individ, den psykiatriske 
sygeplejerske og samfundet.  
For at fremme den unges recovery ved 
inddragelse af forældrene er det vigtigt, at man 
allerede ved det første møde og indlæggelsen 
start fokuserer på at starte et godt samarbejde 
op, ved at sætte fokus på det enkelte individs 
historie, skabe en tryg ramme og ved at drøfte 
mål og behov ift. indlæggelsen.  

 
Jeg kan tilbyde: 

 
Faglig sparring i forhold til pårørende 
inddragelse. 

mailto:msha0032@regionh.dk
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Sammenhængende patientforløb – et projekt mellem intensivt afsnit 

og retsligt F-ACT 
 
Navn: 

Michelle Eline Jarsholm-Jørgensen  

 
Ansættelsessted: 

Retsligt F-ACT team PCB 

 
E-mail: 

Michelle.elaine.jarsholm-joergensen@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Det er ofte i overgangene at vi mister vigtig 

viden og information om patientforløbene, før 

under og efter indlæggelse.  

Der er derfor behov for systematisk videns 

udveksling mellem indlæggelse og ambulant 

opfølgning, for at skabe sammenhængende 

patientforløb. 

Der er primært fokus på retslige patienter i 

almenpsykiatri, da disse rummer elementer af 

både behandling og varetagelse af 

behandlingsdom.  

 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerske 

understøtte sammenhæng i patientforløbet 

mellem retsligt F-ACT og intensivt afsnit på 

Psykiatrisk Center Ballerup?   

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Der er via LEAN etableret fælles tværfaglige 

behandlingskonferencer mellem intensivt afsnit 

og retsligt F-ACT, for at skabe rammer og rum 

for systematisk videns udveksling mhp. At 

forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser, 

fejl i behandlingerne, UTHer, og forringelse af 

behandlingseffekten.   

De tværfaglige konferencer er fastsat til 1 time 

hver uge, med deltagelse af læger, 

sygeplejersker og soc. Rådg.  

Der er inddraget teori af Buus, Barker samt 

Lauvås og Lauvås som primær teori, derudover 

er der inddraget forskning fra Folker et. al, 

Mikkelsen samt Møllerhøj og Stølan, mhp. At 

mailto:Michelle.elaine.jarsholm-joergensen@regionh.dk
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identificerer de patientoplevede mangler i 

overgangene før, under og efter indlæggelse. 

Disse benyttes ligeledes til at identificerer 

hvilke faktorer der opleves som 

betydningsfulde for patienterne i overgangene 

for at skabe et sammenhængende 

patientforløb. 

 
Resultater og konklusion: 

Den psykiatriske sygeplejerske kan understøtte 

overgange, gennem vidensdeling, og 

inddragelse i planlægningen af før, under og 

efter indlæggelse. Patienterne giver udtryk for 

det er vigtigt at kunne forstå det sprog der tales 

og skrives i journalen, samt at de ofte ender 

med at skulle koordinerer opfølgningen selv, da 

der er inkongruens mellem hvad der ligges op 

til, og hvad der er af reelle tilbud i det 

ambulante/kommunale.  

Det er ofte patienter med en skizofreni 

diagnose der genindlægges, og som oftest 

udskrives i weekender og i aften timerne, hvor 

amb. enheder ikke inkluderes i 

udskrivningssamtalerne/opfølgningsplanerne 

(23% genindlægges nationalt). 

Ligeledes stigmatiserede retslige patienter i 

almenpsykiatrien, og er ofte italesat som 

besværlige, farlige og at de tager pladserne fra 

de syge. Det kan ligeledes være svært at 

identificere hvilke sygeplejefaglige 

interventioner, der er relevante og ofte ender 

dette derfor med at have et biomedicinsk fokus 

udelukkende.  
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Jeg kan tilbyde: 

Jeg kan tilbyde faglig sparring og dialog ift. at 

etablerer samarbejde mellem afdelinger, og til 

opstart af (retsligt) F-ACT.  

Derudover kan jeg tilbyde undervisning af 

personalegruppe ift. at skulle behandle 

retspsykiatriske patienter i almenpsykiatri, med 

fokus på sygeplejefaglige interventioner.  
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Hvad er dine forpligtelser - som sygeplejerske i det direkte møde med 

et andet menneske? 
 
Navn: 

Morten Hessner 

 
Ansættelsessted: 

PCN 2121 – Intensiv akutmodtagelse  

 
E-mail: 

mortenhessnernielsen@regionh.dk 

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Den sygeplejefaglige problemstilling; at 
forbedre den psykiatriske sygepleje, så 
patienten føler sig mødt, hørt, forstået og 
hjulpet godt videre i sin behandling, så 
sygeplejen og forebygge magtanvendelser.  
 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerske i et 
akut intensivt afsnit støtte mennesket med 
psykotiske symptomer i forhold til dets 
individuelle behov og dermed forebygge 
konflikter og tvang?  
 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

I en skriftlig redegørelse, blev der fremført 
hvorfor det er vigtigt at forbedre sygepleje, så 
patienten føler sig mødt, hørt og forstået. 
Anvender teori fra; The Tidal Model, Safewards, 
Bo Hejlskov, Jean Piagets, Lev Vygotskys og 
Hiim og Hippe   
 

 
Resultater og konklusion: 

At mestre forpligtelserne ”værdsæt stemmen”, 
”bliv lærling”, ”form det næste skridt” og ”vær 
gennemskuelig”, så støttes patienten, og giver 
muligheden for at den enkelte føler sig hørt, 
mødt og forstået.  
Safewards interventioner (”kommunikativ 
deeskalering”, ”afklare gensidige 
forventninger”, ”positive ord”, ”beroligende 
metoder” og ” støtte ved dårlige nyheder”) vil 
øge kvaliteten at det deeskalerende arbejde og 
mindske risikoen for kontrollerende handlinger 
i et akut intensivt afsnit.  

mailto:mortenhessnernielsen@regionh.dk
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Hejlskovs principper, bidrager til at 
sygeplejersken har øget kendskab til basale 
menneskelige adfærdsmønstre og reducerer 
magtesløsheden.  
 

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning af personalegruppe, faglig 
sparring og kan finde kreative opløsningsidéer 
på mange udfordringer.  
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Forebyggelse af genindlæggelser på tværs af sektorer 
 
Navn: 

Pernille Dam Hansen 

 
Ansættelsessted: 

PC Ballerup. afs. 4 

 
E-mail: 

dampernille@hotmail.com 

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Min sygeplejefaglige problemstilling tog 

udgangspunkt i min egen praksis på en almen 

intensiv psykiatrisk afdeling på PC Ballerup. 

Udgangspunktet var en stigning i 

genindlæggelser. 

Genindlæggelser kan aldrig undgås helt, men 

med så høje genindlæggelsesprocenter er 

konsekvenserne for patienterne store. Ved at 

patienterne kastes rundt i systemet forulemper 

man deres muligheder for at få det bedre og 

blive raske. Genindlæggelser komplicerer 

behandlingsforløbet og er muligvis årsagen til 

at patienterne føler sig mere syge end de i 

forvejen er.  

 

Med ønske om at højne den faglige kvalitet af 

den psykiatriske sygepleje og at forebygge 

genindlæggelser fandt jeg det relevant at 

undersøge hvordan sygeplejen via en 

personorienteret tilgang til behandlingen 

kunne understøtte patientens inddragelse i 

egen behandling og samtidig styrke 

samarbejdet mellem sengeafsnit og bosted. 

Dette for at styrke patientens 

helhedsorienterede behandling samt forebygge 

genindlæggelser. Mangelfuldt samarbejde og 

koordinering skaber frustrationer imellem 

sektorer og medvirker til modvilje i stedet for 

samarbejde. Derfor er det vigtigt gennem 

arbejde med psykisk syge patienter med lavt 

funktionsniveau, at man inddrager de 

samarbejdspartnere der til dagligt er nær 
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patienten for at behandlingspersonalet får de 

nødvendige oplysninger samt mulighed for at 

fortsætte behandlingen efter endt forløb.  

Derved får patienten den bedste 

helhedsorienterede behandling og reducerer 

risikoen for genindlæggelser. 

 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan psykiatrisk sygepleje i intensiv regi 

bidrage til en mere kontinuerlig og 

helhedsorienteret behandling på tværs af 

sektorer og dermed forebygge 

genindlæggelser? 

 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

For at analysere min problemformulering valgte 

jeg at anvende dele af Barkers teori ”The Tidal 

Model” og Hummelvolls teori om 

”Sygeplejerske-patientfællesskabet”. Begge 

disse teorier bygger på begreberne ”patienten i 

centrum” og ”ekspert i eget liv”. Derudover 

valgte jeg at tage udgangspunkt i den 

konstruktivistiske forståelse af læring hvor jeg 

benytter den kognitive læringsteori af Piaget, 

samt den didaktiske relationsmodel af Hiim og 

Hippe som kan bruges til at planlægge og 

tilrettelægge undervisning mellem de to 

sektorer. Til sidst benyttede jeg mig af 

kvalitetsudviklingscirklen (PDSA) for at beskrive 

udviklingsprocessen ved implementering af 

flashcard.  
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Resultater og konklusion: 

Ud fra min analyse konkluderede jeg, at 

formålet med at inddrage patienten og 

bostedet mere i behandlingen, er at forebygge 

genindlæggelser og fremme den 

helhedsorienterede behandling. Det er vigtigt 

at sygeplejersken møder patienten som 

ligeværdig medspiller og betragter patienten 

som ekspert i eget liv. Det er patienten håb og 

ønsker der skal bidrage til den 

helhedsorienterede behandling og derefter er 

det vores opgave at formidle dette mellem 

sektorerne så den videre behandling kan 

efterleves, så vi sammen forebygger 

genindlæggelser. Alle parter, inkl. patienten, 

skal vide hvad deres opgave er så behandlingen 

følges også efter endt behandling i lukket regi. 

Vores relation og kommunikation med pt er 

vigtig for om de ønsker et samarbejde med os 

eller ej og dermed skal det være en dialog og 

ikke en monolog, da det vil have de bedste 

resultater. Ved at fremme samarbejdet mellem 

de forskellige sektorer og få fælles 

retningslinjer og forventningsaftaler kan vi 

sammen give en helhedsorienterede 

behandling til patienterne som vil fremme der 

psykiske tilstand ved at undgå for mange 

genindlæggelser.  

 
Jeg kan tilbyde: 

Jeg kan bidrage til at højne det sygeplejefaglige 

niveau på min afdeling. 

Jeg kan udføre, lede og evaluere psykiatrisk 

sygepleje i komplekse, uforudsigelige kliniske 

forløb til patienter i forskellige sygdomsfaser i 

samarbejde med kolleger, patienter og 

pårørende. 

Jeg kan yde et kvalificeret, selvstændigt bidrag 

til diagnostisk afklaring samt valg af sygepleje- 

og behandlingsmetoder.  
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Jeg kan vurdere behovet for og initiere 

sundhedsfremme og forebyggelse i komplekse 

og uforudsigelige patientforløb herunder 

initiativ til opsporing, forebyggelse og 

behandling af patienters somatiske lidelser. 

Jeg kan vurdere og argumentere for samt 

formidle psykiatrisk sygepleje til såvel kolleger 

som patienter og pårørende. 

Derudover kan jeg tilbyde undervisning af 

kollegaer og patienter samt faglig sparring.  
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Kvalitetsudvikling af patientforløbet for unge patienter som lider af en 

autisme-spektrums-forstyrrelse 

 

Navn: 
Peter Lehmann Agerbæk Jørgensen 

 

Ansættelsessted: 
B204, Børne- og Ungepsykiatrien. Glostrup. 

 

E-mail: 
Peter.Lehmann.Agerbaek.joergensen@regionh.dk    

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Patienter med autismespektrumsforstyrrelse, 

som har meget dårlig funktionsevne, forsøges 

inddraget i behandling på lukket intensiv afsnit 

igennem belønningsskema, lavet ud fra 

fagligsygepleje teori og behavioristisk 

adfærdsterapi. Skemaet implementeres på 

afsnittet og personale undervises i brug. 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 
Hvordan kan psykiatrisk sygepleje udvikles 

for patienter med ASF på en afdeling i 

børne- og ungepsykiatrien for sikre 

samarbejde og inddragelse af patienten. 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Patienternes svære funktionsevne forsøges at 

blive bedre igennem behavioristisk 

adfærdsterapi, så patienten kan deltage i 

behandling og observation. 

Belønningsskemaet tager udgangspunkt holistisk 

sygeplejeteori fra Barker for at inddrage 

patienten mest muligt. 

Personalet undervises i brugen af 

belønningsskema og inddragelse af patienten. Så 

der sikres en sygeplejefaglig tilgang og konkrete 

tiltag i sygeplejen til patienten med 

autismespektrumsforstyrrelse. 

 
Resultater og konklusion: 

Der kan tilrette lægges en konkret sygepleje til 

patienten med autismespektrumsforstyrrelse. 

 

Jeg kan tilbyde: 
Sparring eller undervisning i lignende projekt. 

 

 

mailto:Peter.Lehmann.Agerbaek.joergensen@regionh.dk


 

58  

Perspektiver på tilrettelæggelse af den psykiatriske sygepleje på et 

spædbørns ambulatorium 
 
Navn: 

Pia Falé 

 
Ansættelsessted: 

Spæd- og småbørns ambulatoriet B290, 

BUC Glostrup 

 
E-mail: 

Pia.fale@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Børn af psykiske syge forældre har en øget 

risiko, for genetisk at være disponeret for selv 

at få en psykisk sygdom. Om denne genetik 

kommer til udtryk hos barnet afhænger i høj 

grad af det miljø og den kontekst, hvori barnet 

vokser op. Den bedste måde at give disse børn 

en større resiliens i forhold til det miljø barnet 

er omgivet af, er et fokus på den bedst mulige 

tilknytning til en primær omsorgsperson. En 

sikker tilknytning kræver, at den primære 

omsorgsperson er i stand til at mentalisere 

barnet. 

Opgave er afgrænset til at omhandle mødre 

med diagnosen emotionel ustabil 

personlighedsstruktur af typen borderline. 

Det undersøges hvordan mødrene igennem en 

mentaliserings baseret tilgang kan hjælpes til 

en bedre mentaliserings evne, der skaber nye 

perspektiver på den måde de tolker egne 

tanker, følelser og adfærd samt ikke mindst 

evnen til en bedre mentalisering af barnet. 

 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

A: Hvordan kan mentaliserings baseret tilgang, 

anvendes i den psykiatriske sygepleje, hvor 

formålet er at forbygge at mødrenes psykiske 

lidelse, påvirker børnenes psykiske og fysiske 

udvikling? 
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B: Hvordan kan inddragelse af den 

sundhedspædagogiske teori hverdagsliv, sikre 

at behandlingen forankres i mødrenes ønsker 

og drømme for deres børns fremtid? 

 

C: Hvordan sikres et tværsektorielt samarbejde 

med sundhedsplejersken, således at mødrene 

oplever en sammenhæng, i det fælles mål at 

børnene opnår en sund psykisk og fysisk 

udvikling? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Problemformuleringen er besvaret ud fra et 

humanistisk menneskesyn, der bygger på det 

menneskelige forhold mellem sygeplejersken 

og mødrene, med udspring i Gadamers 

hermeneutiske tilgang. 

 

Der er bl.a anvendt flg. teoretiker:  

Anthony Bateman & Peter Fonagy, Susan Hart, 

Phil Barker & Poppy Buchanan-Barker, 

Lene Eplov, Marianne Lavesen & Helle Schnor. 

 
Resultater og konklusion: 

A) Mentaliserings baseret tilgang er en brugbar 

tilgang, der vil løfte sygeplejen til denne patient 

gruppe.  Den kan anvendes i en 

recoveryorienteret tilgang, da den tager 

udgangspunkt i personens oplevelser og 

tolkning af verden, Dog med en 

opmærksomhed på,  hvornår vi bruger  

tilgangen  og til hvem. 

B) Det sundheds pædagogiske begreb 

hverdagsliv, er anvendelig her, hvor 

behandlingen foregår i familiens hjem. At se og 

opleve det levede liv er mere nuanceret, end 

hvis det skulle beskrives i en konsultation. 

Sygeplejen tilrettelægges efter de vilkår og 

forudsætninger netop denne familie besidder. 

C) Det tværsektorielle samarbejde med 

sundhedsplejersken, vil blive styrket ved et 
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mere formaliseret samarbejde, i gennem 

vidensdeling af hindandens faglighed samt 

hvilke diskurser der arbejdes ud fra.  

 
Jeg kan tilbyde: 

Undervisning af personalegruppe og faglig 

sparring 
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Inddragelse af den unge og forældrene i et recovery-orienteret 

perspektiv på Ungdomspsykiatrisk afsnit 

 

Navn: 
Pia Reilund 

 
Ansættelsessted: 

BUC Glostrup, Afsnit B203 

 

E-mail: 
pia.reilund.joergensen@regionh.dk  

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Dels har jeg arbejdet med inddragelse af den 
unge og forældre i eget behandlingsforløb – i 
et recovery-orienteret perspektiv, men også 
været nysgerrig på hvilken betydning og evt. 
risiko, afsnitskulturen og personalets egne 
værdier og normer har i tilgangen til de unge 
og deres forældre. 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 
”Hvordan kan den psykiatriske sygepleje 
tilrettelægges således, at den unge og 
forældrene inddrages i højere grad i eget 
behandlingsforløb på et Ungdomspsykiatrisk 
afsnit i alderen 14-17 år?” 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 
• Andet? 

Arbejdsgange, tilgange og forskellige 
eksempler fra egen praksis er analyseret og 
diskuteret. 

 

Anvendt teori: 
Phil Barker (De ti forpligtelser) 
Antonovksy (OAS-oplevelsen af sammenhæng) 
Wenger (praksisfælleskaber) 
Himm og Hippe: Den didaktiske 
relationsmodel 
Carl Rogers: Signifikant læring 
Kvalitetsudviklingsprocessen i forhold til 
patienttilfredshedsundersøgelsen på tablet 
(PDSA- cirklen) 

 

Resultater og konklusion: 
For at unge og forældre kan inddrages i højere 
grad må vi først kigge på den enkelte 
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 afsnitskultur, praksisfælleskabet og være 
bevidste om at egne værdier og normer kan 
have betydning i arbejdet og i tilgangen til de 
unge og forældrene. 

 

Der er plads til forbedringer mht. arbejdsgange 
og tilgange hvis unge og deres pårørende skal 
inddrages i højere grad og i et recover- 
orienteret perspektiv. 

 
Jeg kan tilbyde: 

Faglig sparring 
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Patientinddragelse i dokumentationen 
 
Navn: 

Rasmus Martinsen Gottschalck 

 
Ansættelsessted: 

D2 psykiatrisk center Amager 

 
E-mail: 

rasmus.martinsen.gottschalck.01@regionh.com  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Patienten diagnosticeret med depression er i 

risiko for ikke at blive inddraget i 

dokumentationen. Patienten har været 

inddraget i dokumentationen i forbindelse med 

et forbedringstiltag omhandlende 

patientinddragelse, men bliver det ikke længere 

efter endt implementering. Dette kan resultere 

i, at patientens egen oplevelse mod bedring 

ikke bliver dokumenteret, samt at 

gennemsigtigheden i behandlingen mindskes, 

så patienten kan opleve, at behandlingen er på 

plejepersonalets præmisser. Patienten er 

dermed i risiko for ikke at føle sig inddraget i sin 

egen behandling under indlæggelse.  

 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan sikres det, at patienten bliver 

inddraget i dokumentationen for at sikre en 

kvalificeret behandling til patienten? 

 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Audit 

Pdsa-cirkel 

Phil Barker – The Tidal Model 

Jan Kåre Hummelvoll – Sygeplejerske-patient 

fælleskabet 

Piaget – Kognitiv konstruktivistisk læringsteori 

Hiim og Hippe – Helhedsmodellen  

 

 

 
Resultater og konklusion: 

Konklusionen på problemformuleringen er, at hvis 

patienten skal inddrages i dokumentationen, sker 
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det ved, at personalet skaber en tryg, ligeværdig og 

gennemsigtig relation til patienten, så vil dette 

kunne udmunde i et fællesskab. Hvor fælleskabet, 

vil kunne udmunde i et samarbejde omkring, at 

patienten bliver en aktiv del i dokumentationen, da 

det er patienten selv, der er ekspert i sin egen 

sygdom. Så der ikke bliver dokumenteret om 

patienten, men med patienten.  

 

 
Jeg kan tilbyde: 

Fagligsparring og godt humør og evt. foredrag 

og undervisning. 
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Den ualmindelige virkelighed 
 
Navn: 

Rikke Zapata 

 
Ansættelsessted: 

C19.3 Gentoftehospital 

 
E-mail: 

Rikke.sofie.chaname-zapata@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

At støtte menneskers recovery proces ved at 
stimulere oplevelsen af sammenhæng, 
medinddragelse, åbendialog og 
netværksarbejde. 
-at skabe sundhedsfremmende settings.  
 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan sygeplejersken støtte et 
menneskes recovery gennem netværksarbejde 
og inddragelse af elementer fra åbendialog, på 
en åben almen psykiatrisk hospitalsafdeling? 
 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

 
Udvikling af redskaber for sygeplejersken til 

1. Patientinddragelse i patientplaner ved 
hjælp af Hollistisk Assesment/ 
samtalekort 

2. Udvikling af det ”sundt stressende” og 
”oplevelse af sammenhængs” skabende 
recoveryspil. 

3. Udvikling af drejeplade til støtte for 
”åbendialog” netværksmøder 

 
Teori: Aaron Antonovsky, Phil Barker, 
 Jaakko Seikkula 
 

 
Resultater og konklusion: 

Tiltag som fremmer et paradigmeskifte mod 
mere hermeneutisk og personcentreret tilgang. 
 

 
Jeg kan tilbyde: 

1. Intro til det hollistiske Assesment 
samtalekort 
2. Intro til hvordan man skaber rammer for en 
recovery gruppe ved hjælp af recoveryspil. 

mailto:Rikke.sofie.chaname-zapata@regionh.dk
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3. Intro til sygeplejerske arrangerede netværks 
dialogmøder ved hjælp af dialog-drejeplade. 
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Giv patienten en stemme 
 
Navn: 

Rikke Jensen  

 
Ansættelsessted: 

PC Glostrup Afd 181. 

 
E-mail: 

Rikke.betina.jensen@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

I sammenhængen mellem nationalt, regionalt 

og afdelingsspecifikt, hvor der er fokus på 

patientinddragelse, er jeg med dette 

udgangspunkt i sygdommens kompleksitet 

optaget af, hvordan jeg gennem 

dokumentation kan medinddrage 

patientgruppen i eget behandlingsforløb. Med 

udgangspunkt i den gældende regionale 

vejledning ” Sygeplejefaglig vurdering og 

journalføring i Region Hovedstadens psykiatri” 

(Region Hovedstaden), der omhandler de 

gældende rammer for udarbejdelse af 

patientplaner og dagligdokumentation, har jeg 

i min teorifremstilling valgt, at fokusere og 

belyse, hvordan sygeplejersken kan inddrage 

patienterne i den daglige dokumentation. 

Samtidig er jeg optaget af, hvordan jeg kan få 

mine kollegaer på den retslige afdeling jeg 

arbejder på, til gennem 

sygeplejedokumentation, at medinddrage 

patientgruppen i den daglige dokumentation, 

så̊ de opnår ny viden og en større forståelse 

omkring vigtigheden, at inddrage patienterne i 

egen behandling og ikke som noget nyt 

ledelsen har” trukket ned om ørerne på dem”. 

Det kan være med til, at højne sygeplejen til 

patienterne. 

 Jeg hører ofte i personalegruppen forskellige 

udtalelser, når nye ting skal implementeres i 

afdelingen. Fx ”jeg gider ikke være mere til grin 

end jeg allerede er nu” eller ”den type 
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patienter, der er på dette afsnit kan jo ikke 

være med til at dokumentere”. 

Synopsen har til formål, at vise 

sammenhængen mellem psykiatrisk sygepleje 

og inddragelse af patienten i egen behandling. 

Herunder den daglige dokumentation, som vil 

være omdrejningspunktet for denne opgave. 

Der tages udgangspunkt i, hvordan patienterne 

oplever inddragelse i dokumentation under 

indlæggelse og derudover ses der på, 

hvorledes den professionelle tilgang påvirker 

inddragelsen. Dette skal munde ud i en måde, 

hvor samarbejdet kvalificeres, samt hvordan 

patienterne kan inddrages og derved føle sig 

hørt og mærke en sammenhæng under 

indlæggelsen.  

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan sygeplejersken inddrage den 

retspykiatriske patient i dokumentation, 

således at patienten kan tage ansvar for og 

ejerskab af sin indlæggelse? 

 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

PDSA cirkel, milepæl, undervisning af 
personale, ugentlig audit af pt- planer om pt’n 
har været inddraget i dokumentation – 
Information til personalet via mails og tema 
dage samt personale møder.  
Teori af: Jan Kåre Hummelvoll, Phil Barker, 
Illeris, Piaget, Møllan og Stølan, Bjarne Bruun 
Jensen m.fl.  

 
Resultater og konklusion: 

Hvis patienter og personale skal dokumentere 
sammen i hver vagt, kræver det, at afdelings 
ledelsen går ind i det, så personalegruppen kan 
se, at der er ledelsesopbakning. Flere patienter 
efterlyser, at blive hørt og draget ind i deres 
indlæggelse – både via pt-planer og daglig 
dokumentation.  
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Jeg kan tilbyde: 

Undervisning af personalegruppe på 
afdelingen, til tema dage samt undervisning af 
patienter.  
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Recovery-orienteret tilgang til mennesker der er hjemløse og lever med 

Skizofreni 
 
Navn: 

 
Sanne Bryde Fly 

 
Ansættelsessted: 

 
Psykiatrisk Center Amager, Gadeplansteam. 

 
E-mail: 

 
sannefly@hotmail.com 

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er 

forsøgt løst? 

En væsentlig stigning i mennesker der lever med med psykisk 

lidelse på gadeplan er et sundhedsfagligt problem, hvorfor der 

er behov for psykiatrisk intervention. Det findes relevant at 

fremme patientens personlige recoveryproces, for hvis der 

ikke arbejdes recoveryorienteret, er der risiko for tilbagefald i 

patientens psykiske tilstand. Det findes relevant at se på 

hvordan sygeplejersken kan understøtte patientens personlige 

recoveryproces og incitament til sundhedsfremmende 

forandringer på gadeplan. Det findes ligeledes relevant at se 

på hvordan patienten kan inddrages i overgange mellem 

ambulant og hospitalsregi, så der sikres bedre 

sammenhængende patientforløb. Særligt med fokus på at 

kvalitetsudvikle indlæggelsesprocessen, så patienten oplever 

at blive inddraget. Dette med henblik på at understøtte den 

personlige recoveryproces. 

 

Problemformulering til 

afsluttende projekt: 

Hvordan kan den ambulante psykiatriske sygeplejerske på 

gadeplan understøtte, det menneske der lever med 

skizofreni og hjemløshed, således at den personlige 

recoveryproces fremmes? 
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Metode: 

• På hvilken måde er 

problemet behandlet? 

• Hvilken teori er 

anvendt? 

• Andet? 

Gennem litteraturstudie. Gennem erfaring fra klinisk praksis, 

med afsæt i en fænomenologisk hermeneutisk tilgang. Der er 

inddraget patientcases og intern journalaudit, samt 360 

graders feedback fra samarbejdspartnere. 

Af teori er der anvendt: 

Jan Kåre Hummelvoll, ligeværdighed og møde/nærværd. 

Phil Barker and Poppy Buchanan-Barker, skænk tid som en 

gave. 

Carl Rogers, eksistentiel læringsteori 

Hilde Hiim og Else Hippe, læringsforudsætninger og 

rammefaktorer. 
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Resultater og konklusion: 

Gennem pædagogiske arbejde, søges at give patienten 

kontrollen tilbage for dermed at understøtte at patienten kan 

klare sig. Dermed understøttes patientens personlige 

recoveryproces. 

Sygeplejersken spiller en ikke ubetydelig rolle, både fagligt og 

personligt, i patienternes udvikling, da der stilles store krav til 

at kunne facilitere og derved skabe kongruens og udvikling. 

Relationen i interaktion må være ligeværdig og respektfuld. 

Sygeplejersken understøtter patientens udvikling, 

sygeplejefagligt og sundhedspædagogisk, i interaktionen 

hvilket bidrager til at udvikle patientens personlige recovery. 

Ved at styrke udviklingen af de nævnte funktioner – åbnes der 

op for en social tilpasning, hvilket, ifølge Rogers, bidrager til 

udvikling af empati, som er en af forudsætningerne for at 

indgår i velfungerende sociale sammenhænge og derved en 

styrkelse af selvværdsfølelsen. 

Konsekvenser ved ikke at understøtte den personlige 

recoveryproces er at man alternativt fastholder patienten i en 

ydrestyret situation og dermed svækker patientens evne til at 

tage hånd om sit liv. 

Gennem planlægning af evt. indlæggelse, kan man søge at 

sikre, medinddragelse. Ved at patienten selv er med i 

beslutningen og planlægningen om indlæggelse fremmes 

patientens personlige recoveryproces. Det kan måske i 

længden være med til at nedbringe antallet af indlæggelser. 

 

Jeg kan tilbyde: 

Undervisning, supervision, faglig sparring, koordinator funktion 

i komplekse forløb hos mennesker der er hjemløse. 
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Inddragelse gennem eftersamtale 
 
Navn: 

 
Simone Bøtcher 

 
Ansættelsessted: 

 
Psykiatrisk Center Amager, afd. B2 

 
E-mail: 

 
simone.svanberg.boetcher@regionh.dk   

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

 

Eftersamtaler ifm. tvang, bliver ikke udført i 

tilstrækkelig grad, trods patienterne ytre stort 

behov for dette. Hvordan kan man kvalificere 

sygeplejen, så eftersamtalen bliver en fast del 

af behandlingen. 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 

 

Hvordan kan den psykiatriske sygepleje i et 

lukket intensivt afsnit kvalificeres, ved brug af 

eftersamtaler, så personen oplever sig 

inddraget og bidrager til forebyggelse eller 

reduktion af yderligere tvang? 

 

Metode: 

• På hvilken måde er problemet 

behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

 

Den nuværende form for eftersamtale, i form 

af en interviewguide, er holdt op imod hvordan 

man som sygeplejerske danner grundlaget for 

en relation. Det standardiserede spiller ikke 

sammen med kompleksiteten i patientgruppen 

i et lukket afsnit. 

Teori: 

Hummelvoll: Sygeplejerske- 

patientfællesskabet. 

Barker: Brobygning og de ti forpligtelser 

Antonovsky: Salutogenetiske model og OAS 

begrebet. 

Hiim og Hippe: Den didaktiske relationsmodel. 

Kvalitetsudviklingsprocessen inkl. PDSA cirkel. 
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Resultater og konklusion: 

 

Sygeplejersken har brug for flere redskaber ifm. 

udførsel af eftersamtalen, hvis den enkelte 

patient skal inddrages. Eftersamtalens form 

skal revurderes, evt. til en form som er mere 

uformel og i højere grad tager udgangspunkt i 

den enkelte patients udgangspunkt for at 

kunne indgå i en eftersamtale. 

 

Jeg kan tilbyde: 

 

Faglig sparring 
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Udslusning og udskrivelse fra Specialiseret rehabiliterings afsnit - i et 

recoveryorienteret perspektiv 

 

Navn: 
 

Stine Johansen 
 
Ansættelsessted: 

 
PCG (Brøndbyøstervej) 

 

E-mail: 
 

Stine.01.Johansen@regionh.dk   
 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

 
 

Optimal udslusning og udskrivelse 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 
 

Hvorledes understøtter sygeplejersken 
optimalt patientens udslusning og udskrivelse 
fra Specialiseret rehabiliterings afsnit, med 
afsæt i et recoveryorienteret perspektiv? 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

 
-Opgaven er belyst i et recoveryorienteret 
perspektiv, og ud fra 
vejledningen/retningslinjerne for specialiseret 
rehabilitering, herunder målgruppen af 
patienter med lidelser inden for 
skizofrenispektret, og den nyeste forskning og 
udvikling inden for området. 
-Teori: 
Psykiatrisk sygepleje: Phil og Poppy Barker/ 
The tidal model, samt Julie Repper og Rachel 
Perkins/social inklusion/recovery, suppleret 
med Jan Kåre Hummelvoll og Mike Slade ifht. 
personlig recovery. 
Sundhedspædagogik: Jeanette Magne 
Jensen/sundhedskontinuum, suppleret med 
Aron Antonovsky/OAS. 
Tværsektorielt samarbejde: Lene 
Eplov/rehabilitering, tværsektorielt 
samarbejde og forskning, suppleret med artikel 
af Lisa Korsbek et al. vedrørende shared 
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 decision making, og med Erik Simonsen og Bo 
Møhl vedrørende evidensbaseret klinisk 
praksis. 
Derudover psykopatologi incl.  
Selvforstyrrelser. 
 
 
 
 
 

 

Resultater og konklusion: 
 

Der er en række recoveryorienterede tilgange 
der er relevante for at sikre optimal 
understøttelse af udslusning og udskrivelse, 
herunder opdagelsesgruppe, recoverygruppe, 
individuelle planer, eksponering/social 
inklusion i pts nærmiljø, tæt samarbejde med 
netværk incl koordineringsmøde(r) -og hele 
vejen igennem: pts inddragelse i/ansvar for 
eget forløb i et tæt samarbejde med 
sygeplejersken. 

 

Jeg kan tilbyde: 
 

Undervisning i personlig recovery teori til 
kollegaer og patienter/pårørende. 
Afholdelse/facilitering af recoveryorienteret 
gruppe for patienter. Formidling af viden om 
fælles beslutningstagen, samt det 
tværsektorielle samarbejde (Region og 
kommune), samt faglig sparring omkring 
kvalitetsudvikling på dette område. 
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Patieninddragelse og implementering af fælles beslutningstagen i et 

alment psykiatrisk sengeafsnit 

 

Navn: 

Stine Landsgaard Kaufmann 

 

Ansættelsessted: 

Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 10 

 

E-mail: 

Stine.Landsgaard.Kaufmann@regionh.dk  

 

Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Medinddragelse af patienter i 

sundhedsvæsnet står højt på den politiske 

agenda både i Danmark og internationalt. 

Dette er i overensstemmelse med 

patienternes egne ønsker. Patienterne oplever 

dog, at personalet tager beslutninger 

vedrørende deres behandling uden, at de selv 

er til stede samt at de har begrænsede 

valgmuligheder i forhold til deres behandling. 

Forskning viser, at der stadig i høj arbejdes ud 

fra en biomedicinsk-diskurs i sundhedsvæsnet, 

hvor der tages udgangspunkt i et princip om 

compliance. Netop en ren biomedicinsk 

tilgang uden patientinddragelse i 

tilrettelæggelsen af behandlingen har dog den 

udfordring, at den øger risikoen for, at 

patienterne ikke følger den anviste 

behandling. Den manglende 

patientinddragelse fører samtidig til en 

begrænsning af patienternes autonomi under 

indlæggelse. Begrundelsen fra det 

sundhedsfaglige personale er ofte, at de på 

bedst mulig måde passer på patienterne 

 

Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan psykiatrisk sygepleje 

tilrettelægges, så den understøtter en 

behandling af høj kvalitet? 
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Metode: 

• På hvilken måde er problemet 

behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Der er udarbejdet en 

spørgeskemaundersøgelse blandt 

patienterne på eget afsnit, for at understøtte 

forskningsresultater. 

Toulmins argumentationsmodel er brugt som 

ramme for analysen. Problemet er analyseret 

med følgende teorier: 

Fælles 

beslutningstagning The 

Tidal Model 

Kognitiv adfærdsterapi 

Jeppe Outes kritik af patientinddragelse 

Artikel af Vibeke Zoffmann et. af 2008 om 

kritik af hvordan fælles beslutningstagning 

bliver anvendt i Danmark. 

Antonovskys oplevelse af sammenhæng 

Resultater og konklusion: Resultat: Samtalerne mellem patient og 

behandler skal omstruktureres. Patienterne 

skal lærer at indgå i dialog med deres behandler 

på ny. Sygeplejersken skal støtte patienten til at 

opdage sine præferencer, hvilket kan gøres 

med redskaber fra KAT. 

Fælles beslutningstagning understøtter med 

stor sandsynlighed psykiatrisk sygepleje af høj 

kvalitet. 
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Jeg kan tilbyde: 

Blandt andet: 

Undervisning af personalegruppe i: 

Recovery, blandt andet The Tidal 

Model, KAT 

Stigmatisering 

Patientinddragel

se 

Fælles beslutningstagning 

 

Faglig sparring i hverdagen med kollegaer. 

Identificere aktuelle kliniske sygeplejefaglige 

problemstillinger, finde og vurdere forskning 

samt udvikling af sygeplejen. 

Være med til og styre implementering af ny 

klinisk sygeplejepraksis. 
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Psykiatrisk sygepleje - En recoveryorienteret tilgang på ældre 

psykiatrisk døgnafsnit 

 
Navn: 

 
Susanne Lykke Cronbach 

 
Ansættelsessted: 

 
Psykiatrisk Center Nordsjælland, afsnit 2222 

 
E-mail: 

 
Susanne.lykke.cronbach.01@regionh.dk   

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

 
 
Øget fokus på medinddragelse i sygeplejen 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerske 
understøtte recoveryprocessen hos den ældre 
patient indlagt med diagnosen moderat 
depression, med fokus på at fremme patientens 
sundhed. 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 
• Andet? 

- ud fra følgende områder 
klinisk psykiatrisk sygepleje, 
sundhedspædagogik samt kvalitetsudvikling og 
tværsektorielt samarbejde 

 
Resultater og konklusion: 

Vigtigt med relation bygget på respekt og tillid. 
At indgyde håb for bedring. 

 
Jeg kan tilbyde: 

 
Faglig sparring i forhold til sygeplejeteori 
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”Hjælp” - Vores Barn har Autisme! 
 
Navn: 

Susanne Nielsen 

 
Ansættelsessted: 

Børne-Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium for 

mindre børn, Hillerød, B391 

 
E-mail: 

Susanne.01.nielsen@regionh.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Forældre til børn, der lige er blevet 

diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose 

f.eks. Autismespektrumforstyrrelse, oplever 

megen stress. Det påvirker deres eget helbred 

og psykiske overskud til at magte den store 

opgave, det er, at tage sig af et barn med 

Autisme. Forældrene får i ambulatoriet 2-3 

psykoedukative samtaler med sygeplejersken. 

Det har dog indtil nu været uvis, om 

Forældrene får optimalt udbytte af disse 

samtaler, idet indholdet mere eller mindre er 

bestemt på forhånd. Formålet med opgaven 

har derfor været at inddrage Forældrene mhp. 

at klarlægge deres mestringsstrategier og 

behov for psykoedukation til gavn for såvel 

Forældre som Barn. 

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerske 

inddrage forældre til nydiagnosticeret barn 

med Autismespektrumforstyrrelse, så de 

sygeplejefaglige interventioner understøtter 

forældrenes individuelle behov for udvikling 

af mestringsstrategier til gavn for barnet? 

 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Problemets omfang er undersøgt vha. 

Forskningsbaserede studier; Reviews samt 

Semistrukturerede interview af Forældre 2 år 

efter diagnosticeringen. 

For at identificere relevante 

sygeplejeinterventioner og udforske viden om 

stress og mestringsstrategier er 
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Sygeplejeforsker Phil Bakers teori ”Tidal 

Model” og medicinsk sociolog Aaron 

Antonovskys teori om Salutogenese og Sence 

of coherence (Oplevelse af Sammenhæng) 

anvendt. Som model for Personcentreret 

sygepleje er dele af metoden Shared Decision 

Making anvendt. 

For at afklare relevant læringsteori mhp. 

hensyn til Forældrenes individuelle behov er 

psykolog Jean Piagets kognitive- og psykolog 

Carl Rogers Humanistiske- læringsteori 

anvendt. Som model for tilrettelæggelse af 

psykoedukationen findes Pædagogik 

professorerne Hilde Hiim og Else Hippes 

Didaktiske Relationsmodel brugbar. 

 

 
Resultater og konklusion: 

De tidligere nævnte teoretikere og modeller 

kan anvendes til at inddrage Forældrene, 

klarlægge deres niveau af mestringsstrategier 

og planlægge en brugbar individuel 

psykoedukation.  

Desuden er udarbejdet et samtaleark til 

Forældrene som inspiration til relevante 

emner, de ønsker diskuteret med 

sygeplejersken ved psykoedukation. 

 
Jeg kan tilbyde: 

Faglig sparring og undervisning af 

sygeplejersker mht. at give individuel 

psykoedukation til Forældre, der for nylig har 

oplevet, at deres barn er diagnosticeret med 

en psykiatrisk lidelse – med fokus på 

Autismespektrumforstyrrelse.  
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Inddragelse i et recovery-orienteret perspektiv 
 
Navn: 

Tania Roug 

 
Ansættelsessted: 

Social psykiatriske bosted Johanneshageshus 

 
E-mail: 

tanr@johanneshageshus.dk  

 
Beskrivelse af problemstilling: 

• Formål – hvad er forsøgt løst? 

Begrebet Recovery er tiltænkt internationalt, 

regionalt, kommunalt, også med baggrund i 

forskning. De belyser alle vigtigheden i 

borgernes inddragelse i egen psykisk lidelse. At 

Recovery er en individuel proces, som borgere 

med psykiske lidelser selv skal arbejde hen 

imod og opleve. At de sundheds 

professionelles rolle er at støtte borgerne 

under udviklingen hen imod Recovery. 

Etisk Råd påpeger de alvorlige konsekvenser, 

hvis borgere med psykiske lidelser ikke får den 

nødvendige støtte til mestring af egen sygdom. 

Det konkluderes, at borger inddragelse kan 

være problematisk i praksis, og at borgerne 

ikke oplever, at deres håb, drømme og 

forventninger bliver lyttet til.  

 
Problemformulering til afsluttende projekt: 

Hvilke kompetencer kan den psykiatriske 

sygeplejerske bidrage med, til at skabe en 

Recovery orienteret relation til beboer på et 

socialpsykiatriske bosted og hvordan 

videreformidles vigtigheden i relationen til 

fagfæller og ikke professionelle? 

 

 
Metode: 

• På hvilken måde er problemet 
behandlet? 

• Hvilken teori er anvendt? 

• Andet? 

Der blev opstillet følgende 3 spørgsmål som 

blev besvaret i synopsen.  

Hvilke kompetencer skal den psykiatriske 

sygeplejerske bestride for at skabe en 

Recovery orienteret relation? 

Hvordan kan psykiatrisk sygepleje kvalificeres, 

og bedst videns deles til fagfæller og ikke 

specialister? 
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Hvordan støtter kvalitetsudviklingen fokusset 

på den Recovery orienterede relation? 

 

Følgende teori blev benyttet til at besvare 

problemformuleringen: 

Jan Kåre Hummelvolls ni hjørnesten.  

Phill Barker og Poppy Buchanan-Barker ”The 

Tidal Model. 

Praksisfællesskaber af Etienne Wenger 

Hilde Hiim og Else Hippes didaktiske 

relationsmodel.  

PDSA Cirklen. 

 
Resultater og konklusion: 

De teoretiske faglige kompetencer teorien 

beskriver som sygeplejersken bringer i spil, 

såsom respekt, ligeværd, nærhed, interesse, 

anerkende, mod, tryghed oprigtig mm. Vil 

medvirke til at sygeplejersken blive bevist 

omkring egen personligheden i en recovery 

orienteret relationen, at samspillet mellem 

personlige og faglige kompetencer, er en vigtig 

forudsætning for opbyggelsen af en relation.  

jeg formoder at alle mine fagfæller og ikke 

specialister vil være interesseret i at blive 

bevidste omkring, hvilke kompetencer der 

benyttes i en recovery orienteret relation. 
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Jeg kan tilbyde: 

• Samarbejdes koordinator - tværfagligt 

og tværsektorielt. 

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglig 

udvikling og specialisering. 

• Videreformidle viden om højeste 

internationale forskning inden for 

udvalgte områder relateret til klinisk 

psykiatrisk sygepleje. 

• Undervisning af personalegrupper. 

• Kvalitetsudvikle den kliniske sygepleje. 

• Varetage og udvikle klinisk psykiatrisk 

sygepleje på et videregående niveau. 

• Håndtere arbejdssituationer der er 

komplekse, uforudsigelige og 

forudsætter nye løsningsmodeller 

• Varetage den sundhedspædagogiske 

indsats overfor patienten og de 

pårørende.       

•  Fremme og sikre kontinuitet og 

sammenhæng i det samlede 

patientforløb.            

• Tilrettelægge og koordinere den 

sygeplejefaglige del af udrednings- og 

behandlingsprogrammet. 
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