
 
 

KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
SÅKORNMIDLAR I 2016 
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden til Program for pasienttryggleik i Helse Vest 

Prosjektnamn 
Redusert bruk av tvangsmidler i psykiatrisk klinikk  

Prosjektnummer 
HV 1203 

Prosjekteigar  
Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern, psykiatrisk klinikk 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Kristin Jordheim Bovim, klinikkdirektør ;  krjb@helse-bergen.no 
Kort om bakgrunnen for prosjektet. Kva er det ein ønskjer å forbetre? 
Psykiatrisk klinikk vil redusere bruken av tvangsmidler i klinikken. Det dreier seg spesielt 
om mekaniske tvangsmidler, som beltelegging, men vi har også fokus på bruk av 
tvangsmedisinering og skjermingstiltak. 
Korleis skal forbetringa gjennomførast? 
Vi har identifisert ca 20 pasienter som har vært ekstra utsatt i 2015 og 2016, 
med meir enn 10 beltelegginger hver i perioden ( for noen under flere 
innleggelser). Denne gruppen skal analyseres på en rekke variabler som vi 
mener kan være av betydning for at tvangssituasjoner oppstår, både forhold som 
knyttes individuelt til pasienten, og mekanismene som har oppstått i posten og 
muligens utløst en belteleggingssituasjon. 
På bakgrunn av funnene vil vi utvikle forebyggende tiltak,  og forbedre de vi 
allerede bruker , f. eks. ettersamtale. 
Vår nyansatte erfaringskonsulent er aktivt med i hele prosessen, hun er allereie i 
gang med å revidere skjemaet som skal brukes i ettersamtale. 
Kva skal målast for å følgje om tiltaka ein set i verk blir følgde og har 
effekt (prosess og resultatmål)? 
Vi har utviklet en prosedyre for å følge med på tvangsbruk måned for måned . I 
tillegg vil vi følge med på hvor ofte debriefing og ettersamtale blir gjennomført 
etter et tvangstiltak er satt i verk. 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
Månedlige tilbakemeldinger til hver seksjon. Jevnlig tema på kardex- og 
personalmøter. Tema for tverrfaglig undervisning hele 2016. 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Dette feltet har vært altfor lite fokusert  i hele landet 
Vi har allerede utviklet en prosedyre for beltelegging som er blitt nasjonal 
prosedyre da det mangler prosedyrer for slike ting. Vi regner med at det vil 
være stor interesse for det vi erfarer og lærer i prosjektet. 
 
Oppstarttidspunkt 01.10.2016 starter den nyansatte prosjektmedarbeideren sitt arbeid. 
Registrering av basisdata er  i gang 
Sluttidspunkt (planlagt)   Sommeren  2017   



 


