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Ny Safewards-model: Kilder

1. Forsknings program: Absconding; Attitudes to 

PD; City-128; City Nurses; TAWS; CONSEQ; 

HICON

2. Literatur review på tværs af emner: alle 

konflikter og kontrollerende tiltag; 1181 

forskningsstudier/artikler; 14 personer

3. Tænkning: systematisere, simplificere, 

ræsonere, inspirere; udfyldt huller der er 

mangelfuldt belyst



De 10 forebyggende 
intervention



Safewards

•Model der forklare sammenhængen 

mellem konflikter og kontrollerende 

handlinger



Konflikter: potentielt skadelige 
hændelser

•Aggression

•Regelbrud

•Stof-/alkoholindtagelse

•Absentering

•Medicin nægtelse

•Selvskade/selvmord



• PN medicinering

• Tvangsmedicinering

• Speciel observation

• Tvangsfiksering

• Fastholdelse

• Skærmning

• Time out

• Etc.

Kontrollerende handlinger





Safewards – enkel form

 

 

 

Flashpoints Konflikt 
Kontrollerende 

handling Domæner 

Patientmodifikatorer 

Personalemodifikatorer 



Seks domæner

1.PERSONALET: Intern struktur, Regler, Rutiner, Effektivitet, Rent/ryddeligt, 

Kultur, Vaner & praksis

2.FYSISK MILJØ: Afsnittets fysiske miljø/rammer og overskuelighed, herunder 

døraflåsning, crowding, skærmet enhed, lukket afdeling, komfort-/sanse/ 

stillerum. 

3.UDEN FOR HOSPITALET: Gæster, Spændinger med familie og venner, 

Forestående flytning, Afhængighed & Institutionalisering, Hjemlige forpligtelser

4.PATIENTFÆLLESSKAB: Interaktioner og påvirkninger patienterne imellem

5.PATIENTKARAKTERISTIKA: Symptomer & demografi, Paranoia, 

Personlighedsforstyrrende træk, Depression, Sygdomserkendelse, 

Vrangforestillinger & hallucinationer, Irritabilitet/hæmningsløshed, Ung, Mand, 

Misbrugt, Alkohol-/stofmisbrug

6.RAMMEBETINGELSER: Ydre struktur, Juridiske rammer (lovgivning), National 

politik, Klager og Anker, Retsforfølgelse, Hospitalspolitik



 

 

PATIENTFÆLLESSKAB 

PERSONALET 

Patient-patient interaktion 
Interaktioner og påvirkninger patienterne imellem. 

Intern Struktur 
Regler; Rutiner; Effektivitet; Rent/rydeligt; 

Kultur; Vaner; og praksis 

Personalemodifikatorer 
Angst og frustration; Moralsk ansvarlighed;  

Psykologisk forståelse; Teamwork &  
konsistens; Personlige kompetencer;  

Positiv instilling. 

Personalemodifikatorer 
Forklaring/information; Rollemodel;  
Psykoedukation; Fjerne årsager;  

Nærvær og tilstedeværende. 

Patientmodifikatorer 
Angsthåndtering; Gensidig støtte; Moralsk ansvarlighed;   

Psykologisk forståelse; Handlekompetence 
Flashpoints 

Afslag på ønske/anmodning; 
Personalekrav;  

Grænsesætning; 
Dårlige nyheder;  

Ignorering. 

Flashpoints 
Forsamlinger/crowding/krav  

om aktivitet; Stå i kø/vente/støj;  
Patient/personale  

udskiftninger/forandringer;  
Mobning/tyveri/ 

Skade på ejendele. 

Konflikt 

Kontrollerende 

handling 

& 



Safewards-modellen
 

 

PATIENTFÆLLESSKAB 

PERSONALET 
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Kontrollerende 

handling 

& 



Safewards-forsøget

• Eksperimentel intervention (organisatorisk): afklare
gensidige forventninger, milde ord, kommunikativ 
deeskalering, positive ord, støtte ved dårlige nyheder, lær 
hinanden at kende, hjælp hinanden, beroligende  metoder, 
genskabe tryghed, udskrivelses hilsen (n = 10) + håndbog

• Kontrol intervention (velvære): bordøvelser, skridttæller-
konkurrencer, sunde snacks, kostvejledning og feedback, 
sundhed og motions blade, sundhedsforebygelseslitteratur, 
tilknyttet lokale sports- og motionsfaciliteter



Afklare gensidige forventninger 

Afklare gensidige forventninger betyder, at personalet 

skal sikre, at patienten ved, hvilke forventninger 

personalet har til ham/hende. Omvendt, skal personalet 

også sikre at patienten giver udtryk for, hvilke 

forventninger han/hun har til personalet. Gensidige og 

klare forventninger laves i fællesskab med patienterne. 

 

 

 

 

 

1. Vi vil altid lytte til hinanden 

2. Alle patienter vil blive introduceret til afsnittet når de ankommer og vil modtage en velkomstpakke der forklarer 

hvad de kan forvente af deres ophold 

3. Patienterne vil få mulighed for at diskutere deres følelser og tanker med personalet på individuel basis  

4. Der vil altid være mulighed for at foretage et telefonopkald per vagt (såfremt man ikke selv har sin mobiltelefon 

med) 

5. Hverken personale eller patienter medbringer stoffer eller alkohol på afsnittet. For både personale og patienter kan 

dette medvirke til respektløs optræden, kan medføre dårligere fysisk eller psykisk helbred og kan medføre 

afhængighed. Modvilligt, hvis det sker, er det personalets opgave at stoppe det. Der vil blive foretaget visitationer 

og politiet vil blive involveret, hvis der findes illegale stoffer  

6. Patienterne vil blive informeret om deres pleje- og behandlingsplaner 

7. Personalet vil besvare patientanmodninger rettidigt 

8. Patienterne vil have adgang til forskellige individuelt skemalagte aktiviteter 

9. Patienterne vil blive informeret om de aktiviteter og terapier, der er tilgængelige for dem og hvordan disse kan 

hjælpe dem med deres recovery 

10. Plejepersonalet vil udlevere et skema til at dokumentere evt. bivirkninger fra den medicinske behandling efter ønske 

11. Plejepersonalet vil støtte patienter der ønsker at få agtindsigt i pleje- og behandlingsplaner 

12. Patienterne vil blive tydeligt informeret om medicinens virkninger, bivirkninger og konsekvenser ved ikke at tage den 

13. Personalet vil henvise patienterne til den fornødne bistand, der vil hjælpe med at tilvejebringe en bedre service og 

omsorgskvalitet   











Beroligende metoder

Interventionen ’Beroligende metoder’ består af, at 

udstyre en calm down-kasse med “beroligende” udstyr til 

afsnittet. Når en patient virker til at være anspændt 

og/eller urolig eller udviser andre velkendte tegn, der 

indikerer, at de kan blive vrede eller aggressive, så 

tilbydes metoder fra calm down kassen, før PN 

medicinering overvejes.





De 10 forebyggende 
intervention



Sundhedsfremmeperspektivet

• Forebyggelse er samarbejde

• Vold involverer interaktioner 

mellem voldsmanden, det 

potentielle offer og den 

kontekst, hvori interaktionen 

optræder

• Inkluderer også 

overbevisninger, værdier og 

færdigheder, som den 

individuelle medbringer til 

situationen

Tertiær

Sekundær

Primær

World Health Organization. Handbook for the documentation of interpersonal violence prevention programmes. Geneva: 

World Health Organization; 2004. 

Lene Lauge Berring. Deeskalering. Håndtering af vold og forebyggelse af tvang på psykiatriske afdelinger. Et 

handlingsorienteret aktionsforskningssamarbejde. [Odense]: Syddansk Universitet; 2015. 







Find selv ud af mere

• Facebook

• Safewards hjemmeside
• www.safewards.net

http://www.safewards.net


Tak



Kommunikativ deeskalering

Kommunikativ deeskalering er at tale patienten til ro. 

Modellen, er inddelt i tre faser, hvor første fase handler 

om at få kontrol over situationen, i anden fase afklares 

hvad der er problemet og i tredje fase handler det om at 

løse problemet sammen med patienten.



Kommunikativ deeskalering

Kommunikativ deeskalering er at tale patienten til ro. 

Modellen, er inddelt i tre faser, hvor første fase handler 

om at få kontrol over situationen, i anden fase afklares 

hvad der er problemet og i tredje fase handler det om at 

løse problemet sammen med patienten.



Positive ord

Positive ord betyder at personalet altid skal sige noget 

positivt om patienterne. I rapportsituationer og ved 

vagtskifte skal personalet fremhæve noget positivt om 

hvad hver patient har gjort under vagten, eller skabe 

opmærksomhed på ressourcer. Hvis dette ikke er muligt, 

så skal personalet fremhæve noget positivt om måden 

hvorpå personalet støttede patienten på. 



Støtte ved dårlige nyheder

Støtte ved dårlige nyheder betyder at personalet skal 

forberede sig før de fortæller patienten ’dårligt nyt’. 

Dårligt nyt er f.eks. at patienten ikke kan få udgang eller 

ikke kan blive udskrevet. Dårligt nyt kan også være en 

kedelig besked hjemmefra om tætte familiemedlemmer 

som børn eller ægtefælle. Interventionen skal mobilisere 

personalet til at yde psykologisk og social støtte til 

patienten før frustrationer og fortvivlelse udvikler sig til 

en konflikt episode.



Lær hinanden at kende

’Lær hinanden at kende’ er en intervention hvor 

personale og patienter skaber mulighed for at lære 

hinanden at kende, selvom dagligdagen er travl og 

præges at store udskiftninger i både personale og 

patientgruppen. ’Lær hinanden at kende’ handler om 

både at afdække patientens interesser og personalets 

interesser. Dermed kan patienterne se om der er nogle 

interesse fællesskaber blandt personalet, således at det 

er lettere at skabe kontakt til hinanden.



Lær hinanden at kende
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patientgruppen. ’Lær hinanden at kende’ handler om 

både at afdække patientens interesser og personalets 
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Milde ord 

’Milde ord’ er en intervention hvor personalet mindes om 

respektfulde og høflige formuleringer gennem: 

1. ’Dagens budskab’ som beskriver forskellige milde 

ord, og som kan placeres på afsnittets kontor og 

2. ’Postkort’ med særlige tips og meddelelser i et 

interessant format.



Milde ord 

’Milde ord’ er en intervention hvor personalet mindes om 

respektfulde og høflige formuleringer gennem: 

1. ’Dagens budskab’ som beskriver forskellige milde 

ord, og som kan placeres på afsnittets kontor og 

2. ’Postkort’ med særlige tips og meddelelser i et 

interessant format.

Undgå at svare patienten med et blankt ”nej”.

Tilbyd muligheder og alternativer i stedet for et ”nej”.

Dette vil hjælpe patienten med at føle, at de ikke er helt 

magtesløse, og at personalet er villige til at lytte og hjælpe.

Undgå at sige ”Jeg kan ikke gøre noget”, ”Det er ikke mit 

problem”, ”Han/hun er her ikke”, ”Du tager fejl”, ”Slap af” 

eller ”Lad være med at råbe”.

Forklar i detaljer og med gode grunde, hvorfor du ikke kan 

give dem præcis, hvad de ønsker.

Vær en rollemodel. Demonstrer hvordan man arbejder 

inden for et sæt af regler og begrænsninger, som du 

nødvendigvis ikke er enig med, men stadig overholder på 

en moden måde.  



Hjælp hinanden

Interventionen ’Hjælp hinanden’ består i et møde for alle 

patienter og personale. Mødet handler om hvordan alle 

kan hjælpe hinanden gennem resten af dagen, og følger 

en struktureret dagsorden.
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Genskabe tryghed

Interventionen ’Genskabe tryghed’ handler om at 

genskabe tryghed blandt patienterne i afsnittet, efter en 

voldsom eller uforståelig hændelse. Personalet skal 

spørge til, hvordan patienterne har oplevet det, der er 

sket, og hvilken virkning det har haft på dem. 

Patienterne skal have en forklaring på, hvad der er sket.



Udskrivelseshilsen

Interventionen ’Udskrivelseshilsnen’ består i at alle 

patienter anmodes på udskrivelsesdagen om, at skrive 

et kort til afsnittet. Udskrivelseshilsenen hænges på en 

fælles opslagstavle i afsnittet.  Kortet skal beskrive, hvad 

patienten godt kan lide ved afsnittet, ved personalet, og 

hvad der foregik på afsnittet i løbet af deres ophold. 

Formålet med interventionen er nye patienter kan læse 

disse beskeder til beroligelse og for at øge følelsen af 

håb. 



På hjemmesiden findes også:

www.safewards.net



Spørgsmål?

• Sæt jer i grupper på 6 og drøft jeres overvejelser 

vedr. safewards i dansk retspsykiatri

• Formuler 2 – 3 spørgsmål relateret til dette

•



Spørgsmål?


