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Samarbejdsaftale mellem psykiatri N5 og so-

matisk afs. 404 ift. den tvangsfikserede patient 

Formål 
At kvalitetssikre samarbejde og dialog omkring den tvangsfikserede patient, hvor sygeplejen udarbej-

des og udføres af plejepersonalet og den faste vagt i fællesskab i respekt for patientens autonomi. 

 

Sygeplejefaglige opgaver: 
 

• Der stilles med fast vagt fra psykiatrisk afsnit N5 Brønderslev Psykiatri Nord tlf.nr: 97643967. 

• Ved samtidig psykiatrisk og somatisk sygepleje, sker der en forventningsafstemning og vagtens 

opgaver planlægges og ansvarsfordeles ved vagtens start eller snarest muligt derefter. 

• Der aftales gensidig kontaktform (hvordan den faste vagt får kontakt til kontaktsygeplejersken) 

• Udførelse af den grundlæggende sygepleje, omkring den bæltefixerede patient, foregår i et sam-

arbejde mellem den faste vagt og kontaktsygeplejersken. 

• Der skal være fokus på, at der skal være visuel kontakt med patienten og den faste vagt skal op-

holde sig sammen med patienten. 

• For at sikre kontinuitet og tryghed omkring patienten, afløser kontaktsygeplejerske den faste vagt 

til toiletbesøg og spisepauser. 

• Løsning af bælte til toiletbesøg sker i et tæt samarbejde mellem den faste vagt, kontaktsygeplejer-

ske,  

• Ophør af bæltefiksering sker ligeledes i et samarbejde, hvor stuegangslæge og psykiatrisk bag-

vagt inddrages. 
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Definitioner: 
 

Kontaktsygeplejerske:  

Den somatiske sygeplejerske, der i aktuelle vagt er tildelt og er ansvarlig for planlægning og udførelse 

af pleje og behandling af patienten.   

Der skal ud printes relevante tvangspapirer fra PRI, findes her:  

Procedurebeskrivelser til Instruks vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien (rn.dk) 

 

Fast vagt:  

Ifølge Psykiatrilovens §16 skal en patient, der er tvangsfikseret med bælte, have fast vagt.  

Opgaven skal udføres under hensyntagen til patientens ønsker og med respekt for dennes værdighed 

og selvfølelse (stk. 3). Patienten skal have ret til at vist privatliv, når dette ikke er uforeneligt med hen-

synet til patientens sikkerhed (stk. 4).  

Den faste vagt opholder sig på patientens stue. Der føres observationsskema ved fiksering. Opgaven 

som fast vagt ved tvangsfikserede patienter varetages fortrinsvis af personale i psykiatrien. 

 

”Calm-down-kuffert”:  

Til den voksne patient er der ”calm-down” kuffert på FAM. Sygeplejerskens kontor på afs. 404. Perso-

nalet på N5 kan kontaktes mhp. vejledning i deeskalering.  

 

Eftersamtaler:  

Ifølge bekendtgørelsen om eftersamtaler, skal en eftersamtale gennemføres af behandlingsansvarlig 

overlæge på det afsnit, hvor tvangsforanstaltningen har fundet sted.  

Eftersamtalen har til formål at få belyst patientens og personalets opfattelse af den situation, som 

ledte til tvangsforanstaltningen. Helst indenfor det 1.døgn efter tvangshandlingen og inden overflyt-

ning/udskrivelse. 

 

Den tvangsfikserede patient: 

Plejeopgaver for psykiatrien ifm. fast 

vagt 

Den tvangsfiksrede patient: 

Plejeopgaver for somatikken ifm. fast 

vagt 
Den faste vagt skal varetage observation samt 

udvise faglig ansvarlighed og samarbejdskom-

petencer i forhold til sygeplejeopgaverne i so-

matikken. Der skal kontinuerligt foregå en plan-

læggende og opfølgende dialog mellem den fa-

ste vagt og de tilknyttede kontaktpersoner i so-

matikken.  

 

Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for sygeple-

jen, observation og behandling ift.de somatiske 

problemstillinger, den fikserede patient har. 

Desuden ansvarlig for at følge instruks i forhold 

til måling af vitale værdier, TOKS, foretage 

ABCD vurdering og relevante screeninger. 

Dette sker i et tæt samarbejde med den faste 

vagt fra psykiatrien.  

Ved vagtens start præsenterer den faste vagt 

sig og klargør sin professionstitel. Den faste 

vagt gør opmærksom på, såfremt der ønskes en 

uniform udleveret i af hensyn til de infektions hy-

giejniske retningslinjer. 

Der foretages en forventningsafstemning med 

patientens kontaktsygeplejerske mhp. pauser 

og kontaktform aftales. (rød snor) 

Der skal altid være visuel kontakt, når patienten 

er bæltefikseret. Patientens behov for nærhed 

og/eller afstandstilstedeværelse vurderes konti-

nuerligt og afpasses den konkrete situation.  

Kontaktsygeplejersken vejleder den faste vagt 

fra psykiatrien om, hvor den faste vagt kan 

hente uniform (på FAM. Sygeplejerskens kontor 

på afs. 404).  

Kontaktsygeplejersken præsenterer sig for den 

faste vagt fra psykiatrien, og der foretages en 

forventningsafstemning i relation til konkrete op-

gaver samt den faste vagts profession og kom-

petenceniveau. 

Der aftales forhold omkring pauser/toiletbesøg 

o.a. + kontaktform (rød snor). 

Fikseringsbæltet, der transporteres mellem psy-

kiatri og somatik, opbevares i en egnet taske, 

Der er en sort taske med et fixeringsbælte med 

hånd og fodremme samt bæltenøgle på FAM. 

Sygeplejerskens kontor på afs. 404. 

https://pri.rn.dk/Sider/31696.aspx
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der forefindes i psykiatriens afsnit. Tasken må 

kun anvendes til dette formål.  

Tasken til voksne indeholder, udover bæltet, 

også ”calm-down-redskaber” (se definitioner). 

Den faste vagt skal udfylde observationsskema 

ved bæltefiksering og dokumentere observatio-

ner og interventioner i relation til patientens psy-

kiske tilstand under bæltefikseringen. Der forta-

ges observation af om bælte, hånd og fod-

remme fungerer hensigtsmæssigt. 

Den faste vagt står for vurdering af hvornår 

”calm–down redskaber” kan anvendes. 

Den faste vagt opretter i samarbejde med kon-

taktsygeplejersken et nyt sygeplejeproblem 

samt udarbejder et kort resumé/status over 

tvangsforløbet indeholdende forslag til fremad-

rettede sygeplejehandlinger. Eksempler herpå 

kan være:  

• Hyppig observation og screening af selv-
mords- eller voldsrisiko 

• Begrænsning af stimuli – herunder rygning 

• Observationsniveau/skærmning 

• Anvendelse af calm-down-indhold (se defi-
nition) andre beroligende tiltag 

 

Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for planlæg-

ning, vurdering og udførelse af sygeplejehand-

linger i forhold til patientens aktuelle behov. 

Dette skal ske i samarbejde med den faste vagt. 

Man hjælpes af med personlig hygiejne. 

Kontaktsygeplejersken dokumenterer observa-

tion, sygeplejehandlinger i relation til patientens 

tilstand i henhold til retningslinjer for dokumen-

tation i afdelingen. 

Når tvangen er ophævet, skal tvangspapirerne 

følge patienten. 

Såfremt patienten udskrives efter endt behand-

ling, sendes tvangspapirerne til N5 Hjørringvej 

180, 9700 Brønderslev 

Den faste vagt skal deltage i planlægning, vur-

dering og sygeplejehandlinger i forhold til pati-

entens aktuelle behov og være assisterende 

ved varetagelse af patientens grundlæggende 

behov i samarbejde med kontaktpersoner i so-

matikken. 

Kontaktsygeplejersken har det koordinerende 

ansvar ved at medvirke til, at somatisk og psyki-

atrisk læge evt. ser patienten samtidigt, at bæl-

tetilsyn laves samt varetagelsen af evt. kontakt 

til primær sektor og til de pårørende. 

 

 

Ophør af tvangsfiksering af patient 
Når en tvangsfiksering ophører, men hvor patienten fortsat er dobbeltindlagt med ophold i somatik-

ken, er det aftalt, at den faste vagt fra psykiatrien kan deltage i plejeforløbet og i samarbejde med 

kontaktsygeplejerske, observerer patienten i indtil 30 minutter efter ophør af tvangsfikseringen. Heref-

ter varetager somatikken ansvaret for patientens omsorg og pleje, og det psykiske sygeplejeforløb 

med fysisk tilstedeværelse påhører. 

 

Ved behov for sparring og rådgivning vedrørende deeskalerende strategier i forhold til en konkret pa-

tientsituation, kan afsnitsledende sygeplejerske/ansvarshavende sygeplejerske fra N5 kontaktes på 

telefon: 97643967 eller 97643968. 

 

Så snart patientens tilstand og den somatiske behandling tillader det, vurderer psykiatrisk bagvagt og 

somatisk overlæge, hvorvidt patienten skal overflyttes til Psykiatrisk Afdeling.  

 

Tvangspapirerne skal følge med patienten. 

Den faste vagt sørger for at bæltetasken bringes tilbage til psykiatrien, hvis det er hentet fra psyki-

atrien. Såfremt ”calm-down-redskaberne” har været i brug rengøres de efter hygiejniske principper og 

klargøres til brug.  
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Patienten skal efter tvangsfiksering tilbydes en eftersamtale. Eftersamtalen skal gennemføres af per-

sonale på den afdeling, hvor tvangen har fundet sted. Eftersamtalen omfatter den gennemførte tvang 

eksempelvis tvangsbehandling, tvangsfiksering og frihedsberøvelse. For at sikre eftersamtalen finder 

sted snarest muligt, samarbejder psykiatrisk og somatisk personale om eftersamtalens gennemførsel, 

ellers påhviler det somatisk personale at gennemføre eftersamtalen 

Patienten orienteres om formålet med samtalen og tidspunktet. Der anvendes den skabelon, der lig-

ger i NordEPJ og referatet skal udleveres til patienten, som skal have mulighed for at kommentere på 

referatet. Referatet skal tilføres journalen.  

Den faste vagt fra psykiatrien gør afsnitsledende sygeplejerske på somatisk afdeling opmærksom på, 

at der afholdes eftersamtale, hvorefter den afsnitsledende sygeplejerske fra somatisk afdeling kan 

kontakte afsnitsledende sygeplejerske på N5 mhp. aftale om hvordan eftersamtalen kan afholdes.  

 

 

 

 

 


