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Selvkontrol-, triggerskema og forhåndstilkendegivelse 
 
 
Label:  
 
Selvkontrolskema udfyldt af patient og personale i fællesskab (SKRIV DATO):  
Selvkontrolskema udfyldt af personalet (SKRIV DATO): 
Selvkontrolskema udfyldt af patienten (SKRIV DATO):  
 
Har nogle af de nedenstående forslag hjulpet dig tidligere, hvis du føler kaos, indre uro eller bliver 
vred? Sæt kryds ved det, du ved hjælper dig: 
 
 Gåture sammen med personalet         Læse avis eller en bog 
 En cigaret  Højtlæsning 
 Fodbad  At se TV 
 Et varmt bad  At tale med andre patienter 
 Et telefonopkald til familien eller en ven  Kugledyne 
 At lytte til musik  Ball stick 
 Åndedrætsøvelser  At drikke en kop kamillete 
 Afslapning på din stue, evt. i planlagt 
tidsrum 

 Struktur på hverdagen, fx dagsskema 

 Fysisk aktivitet  At få PN medicin 
 Kortspil  Andet 
 Afslapning med kontaktperson på stuen  Andet 
 Skrive dagbog  Andet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triggerskema udfyldt af patient og personale i fællesskab (SKRIV DATO): 
Triggerskema udfyldt af personalet (SKRIV DATO): 
Triggerskema udfyldt af patienten (SKRIV DATO): 
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Kryds de ting af, der kan gøre det svært for dig, at kontrollere kaos, indre uro og vrede: 
 
 Frustration  TV 
 Afslag, fx nej fra personalet  Særlige tidspunkter på dagen – hvornår? 
 Krav; det kan være om en aktivitet  At være alene 
 Oplevelsen af fysisk påtrængende personale  Særlige dage – hvilke? 
 At blive rørt ved  Andet 
 Døren til din stue er lukket  Andet 
 Døren til din stue er åben  Andet 
 Høj lyd  Andet 

 
Reaktion 
Er der risiko for, at du kan komme til at gøre skade på dig selv (er det før sket, eller har du før haft 
lyst til det men ikke handlet på det?:___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Er der risiko for, at du kan komme til at gøre skade på andre (er det før sket, eller har du før haft 
lyst til det men ikke handlet på det)?: __________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Forhåndstilkendegivelse (præferencer tvang) 
 
Hvis du får det dårligt, og bliver til fare for dig selv eller andre, så er vi forpligtigede til at gribe ind 
og hjælpe dig – også eventuelt imod din vilje. Er der nogle typer af tvang du helst ser os benytte 
frem for andre (medicin, fastholdelse, bæltefiksering)?: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 


