TILMELDING
KLIK HER

invitation
og program
CPS KONFERENCE 2016
BROBYGNING MELLEM
KLINISK FORSKNING OG
KLINISK PRAKSIS
14. NOVEMBER 2016
HINDSGAVL SLOT I MIDDELFART

PROGRAM

TILMELDING
KLIK HER

8.30 - 9.00

REGISTRERING OG MORGENKAFFE

9.00 - 9.10

VELKOMST

Dato
14. november 2016

Tilmeldingsfrist

Anders Meinert Petersen

Onsdag 10. august

Lægefaglige direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark

9.10 - 9.30

Sted

CPS OG FORSKNINGEN I CPS

Hindsgavl Slot
Laden, Tranesalen
Hindsgavl Alle 7,
5500 Middelfart

Lise Hounsgaard
Professor og Centerleder

9.30 - 10.20
10.25 - 12.00

10.25 - 10.55

11.00 - 11.30

11.35 - 12.05

12 KORTE OPLÆG
PARALLELSESSIONER
ADLERSALEN

TRANESALEN

BASSE FØNS

HVEDESTUEN

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

Anita
Lunde

Lea
D. Nielsen

Kristian
J. Paaske

Ellen
Tingleff

NO. 5

NO. 6

NO. 7

NO. 8

Ricko D. Nissen

Søren Birkeland

Lone Fisker

Kirsten Johanesen

NO. 9

NO. 10

NO. 11

NO. 12

Vivian
L. Rasmussen

Gitte
Munksgaard

Frederik
A. Gildberg

Jens Peter
Hansen

12.15 - 13.00

FROKOST

13.00 - 13.45

ROGER ALMVIK
Tema: Forebyggelse af tvang — hvad siger forskningen?
Research Director at St. Olavs hospital, Ph.d., RMN, RN

13.50 - 14.35

FRANZ FLÜTTERT
Tema: Forebyggelse af tvang — hvad siger forskningen?
Forensic Nurse Researcher / Lecturer, Phd Nursing Science

14.35 - 14.50

KAFFE

14.50 - 15.35

JOY DUXBURY
Tema: Forebyggelse af tvang — hvad siger forskningen?
Professor in Mental Health Nursing, School of Nursing, Brook Building PhD, MA Criminology, BSc Nursing

15.35 - 16.50

PANEL DISKUSSION
Spørgsmål fra salen

16.50 - 17.00

AFSLUTNING
Anders Meinert Petersen
Lægefaglige direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark

2 / CPS KONFERENCE 2016 / BROBYGNING MELLEM KLINISK FORSKNING OG KLINISK PRAKSIS

PARALLELSESSION NO. 1 — 4 / KL. 10.25 - 10.55
NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

ADLERSALEN

TRANESALEN

BASSE FØNS

HVEDESTUEN

ANITA LUNDE

LEA D. NIELSEN

Ph.d. studerende, Cand. Cur.

Ph.d. studerende, Cand.Cur.

KRISTIAN J.
PAASKE

ELLEN B.
TINGLEFF

Præ-Ph.d. studerende,
Cand.Cur.

Ph.d. studerende, Cand.Cur.

Psykiatriske patienters
muligheder for patientinddragelse
i psykiatrien?

Et systematisk litteraturstudie og
tematisk analyse af psykiatriske
patienters opfattelser af
situationer forbundet med tvang

Komplementær og alternativ
behandling på socialpsykiatriske
bosteder
Complementary Therapies
in Community Mental Health
Services
International litteratur indikerer, at borgere med psykiske
problemstillinger har et større
forbrug af komplementær og
alternativ behandling (KAB)
end baggrundsbefolkningen. I en dansk kontekst er
begrebet ”komplementære
strategier” introduceret som
en mulig aktiv komponent i
recovery-processer. Kontakt til
flere socialpsykiatriske bosteder har vist, at eksempelvis
massage og øreakupunktur
tilbydes som supplement til
bostøtte. Disse metoder er dog
kun sparsomt belyst og evalueret. Dette ph.d. projekt vil
undersøge brugen af KAB i
socialpsykiatrien i Region Syddanmark og Midtjylland, samt
om og i fald hvordan KAB kan
støtte den rehabiliterende
behandling og borgernes personlige recovery. I oplægget
præsenteres resultater fra et
telefonbaseret survey.

Udvikling og validering af
MR-CRAS (Mechanical Restraint
— Confounding-Risk-AllianceScore) blandt retspsykiatrisk
sundhedspersonale og eksperter
Development of the MR-CRAS
(Mechanical Restraint —
Confounding-Risk-Alliance-Score)
and validation of among forensic
psychiatric staff and experts
Projektets formål er at udvikle
og validere MR-CRAS som
korttids risikovurderingsinstrument til brug for observation
af den retspsykiatriske patient
under bæltefiksering og støtte
for sundhedspersonalets vurdering af om patienten er
parat eller ej til at blive løsnet fra fikseringen. Projektet
foregår i samarbejde med
alle retspsykiatriske afsnit i
Region Sydjylland, Nordjylland,
Sankt Hans og Viborg. Målet
med MR-CRAS er at reducere
varigheden af bæltefiksering blandt retspsykiatriske
patienter. Hensigten er derfor efter endt udvikling at teste
effekten på varigheden af bæltefiksering ved at kombinere
brugen af MR-CRAS med risikohåndterings strategier der er
målrettet den enkelte patient.

Psychiatric patients’ possibilities
for participating in mental health
decision-making
Dette studie omhandler psykiatriske patienters mulighed for
inddragelse i klinisk psykiatrisk
beslutningstagning og vil blive
designet som et aktionsforsknings projekt.
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A systematic review and thematic
analysis of psychiatric patients’
perceptions of situations
connected with coercive
measures
Viden omkring patienternes opfattelser af tvang er et
væsentligt bidrag til igangværende projekter og initiativer
med formålet om at reducere
brugen af tvang i behandlingspsykiatrien. Derfor er et
systematisk litteraturstudie,
der har til formål at udvikle ny
viden om hvad der kendetegner
voksne psykiatriske patienters opfattelser af situationer
før, under og efter brugen af
tvang, udarbejdet. Endvidere er
formålet, at udvikle viden om
patienternes perspektiver på,
hvad der kan reducere brugen
af tvang. I dette studie medtages følgende typer af tvang:
Isolation, bæltefiksering, fastholdelse og medicinsk tvang.
Dette undersøges gennem en
tematisk analyse af 24 internationale, kvalitative studier.

PARALLELSESSION NO. 5 — 8 / KL. 11.00 - 11.30
NO. 5

NO. 6

NO. 7

NO. 8

ADLERSALEN

TRANESALEN

BASSE FØNS

HVEDESTUEN

RICKO NISSEN

SØREN
BIRKELAND

LONE FISKER

KIRSTEN
JOHANSEN

Ph.d. studerende, Cand.
Mag. i Religionsvidenskab &
Antropologi

Psykiatri, religion og spiritualitet;
En undersøgelse af hvordan
psykiatere i daglig dansk klinisk
praksis, tilgår emner af religiøs/
spirituel karakter.
Psychiatry, Religion, and
Spirituality: A study on how
psychiatrists approach religious/
spiritual topics in Danish
psychiatric clinical practice.
International forskning viser at
psykiatriske patienter, som er
religiøse/spirituelle, ofte benytter religion/spiritualitet som et
redskab til mestring og håndtering af krisesituationer, og
at deres religiøsitet/spiritualitet kan være en kilde til både
mental sundhed og psykiatriske lidelser. Projektets formål
er at skabe viden om hvordan
psykiatere i daglig dansk klinisk praksis forholder sig til
og arbejder med emner af religiøs/spirituel karakter, hvordan
og i hvilken grad deres patienters religion/spiritualitet indgår
i behandlingen, samt om, og
hvordan, psykiaternes personlige religion/spiritualitet har
indflydelse på deres tilgang til
deres patienter. Projektet vil
bidrage til dansk og international forskning om hvordan
psykiatere i et højt sekulariseret samfund, forholder sig til og
arbejder med emner af religiøs/
spirituel karakter.

Adjunkt SDU, Ph.d.,
Cand. Med.

Psykiatriske patientklagesager:
forholdet mellem tvangsfiksering
og tvangsmæssig brug af
beroligende medicin
Mechanical Restraint vs.
Medical Restraint in Psychiatric
Complaints
Brugen af tvangsfiksering (TF)
ønskes nedbragt, hvilket dog
kan medføre øgning af anden
tvang. Mht. det retlige forhold
mellem TF og brug af beroligende medicin ved tvang (BMT)
findes lovgivning og psykiatrinævnspraksis at prioritere BMT
før TF og i 2013-2015 er klager over BMT steget 49 % (19
% for TF). Tilsidesatte BMT
er femdoblet (>300; TF knap
fordoblet, tvangsmedicinering tilnærmelsesvis uændret).
Mindste middel kræves forsøgt (skærmning, frivillig
beroligende medicin). Elastikken i brugen af BMT/TF synes
jævnligt overstrakt og udviklingen antyder igangværende
dynamikker. Der er behov for
nærmere afdækning af anvendelsen af BMT i forhold til TF
inkl. klinisk kontekst.

Ph.d. studerende,
Cand. Mag.

En undersøgelse af udfordringer i
brugen af telepsykiatri hos ældre
med depression.
Collaborative care med brug
af videokonferencer i interprofessionel kommunikation og
behandling.

A study of challenges in the use of
telemedicine for older people with
depression.
Collaborative care with the use
of video conference in interprofessional communication and
treatment.
Formålet med ph.d. projektet
er opnå forskningsbaseret viden
om, hvordan patienter, personale og ledelse oplever imple
mentering og brug af video
konsultationer hos patienter
65+ år med let til moderat
depression. Videokonsultationer
bruges i projektet i forbindelse
med diagnosticering, behandling
og monitorering som supplement til konventionel behandling. Projektet er et mixed
method multilevel studie, og
data indsamles via spørgeskemaer og interviews af både
patienter, personale og ledelse.
De enkelte forløb planlægges
i nøje samarbejde med den
enkelte patient. Videokonsultationer kan på længere sigt være
med til at sikre patienter en
bedre behandling i eget hjem,
bedre udnyttelse af læge/psykolog/sygeplejerskeressourcer og
afkorte indlæggelser på sygehusene.
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Præ- Ph.d. studerende,
Cand Scient.San.

Forebyggelse af tvang blandt
ambulante psykiatriske patienter
ved hjælp af Metoden til Tidlig
Genkendelse (Early Recognition
Method)
Preventing coercion among
psychiatric outpatients by Early
Recognition Method
Formålet med projektet er at
afprøve om implementering
af Early Recognition Method i
ambulant psykiatrisk behandling kan forebygge eskalerende
psykose blandt mennesker med
skizofreni eller bipolar lidelse,
og dermed forebygge akut
eller tvangs indlæggelser. Projektet kommer til at foregå i
samarbejde med opsøgende
psykoseteam, tidlig interventions team samt team for
affektive lidelser i Lokalpsykiatrien i hhv. afd. Esbjerg, afd.
Brørup og afd. Vejle.Hensigten
er gennem samtaler mellem
behandler og patient at identificere advarselstegn (Early
Warning Signs) på eskalerende psykose, samt udarbejde
en individuel strategi for hver
patient til normalisering af
sindstilstanden.. Processen forventes desuden at resultere i
et forbedret patient behandler samarbejde, samt forbedret
sygdomsindsigt hos patienten.

PARALLELSESSION NO. 9 — 12 / KL. 11.35 - 12.05
NO. 9

NO. 10

NO. 11

NO. 12

ADLERSALEN

TRANESALEN

BASSE FØNS

HVEDESTUEN

VIVIAN
LIMBRECHT
RASMUSSEN

GITTE
MUNKSGAARD

FREDERIK ALKIER
GILDBERG

JENS PETER
HANSEN

Præ-ph.d. studerende,
Cand.Scient.San.

Lektor, SDU, Ph.d., Cand.Cur.

Postdoc, SDU, ph.d., Cand.
Cur.

Præ-p.hd. studerende, MCN

Dialektisk adfærdsterapi
— bidrager behandlingen til et liv,
der er værd at leve?
Dialectical Behavior Therapy does the intervention contribute
to a life worth living?
Udenlandske undersøgelser
viser, at Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er klinisk effektiv
til behandling af mennesker
med emotionel ustabil personlighedsstruktur, fordi den
reducerer symptomer som
selvmutilerende adfærd, misbrug og angst. Behandlingens
overordnede formål er at skabe
et liv, der er værd at leve. Det
er dog først og fremmest sparsomt belyst, hvordan patienter
oplever DAT; det er slet ikke
belyst, hvad patienter, der har
været/er i DAT forstår ved et
liv, der er værd at leve, og om
de oplever, behandlingen bidrager hertil.

Vold og trusler imod
retspsykiatriske personale
– Retspsykiatriske sundhedsprofessionelles opfattelse af
vold og trusler imod personalet samt mulige konsekvenser
for plejen og miljøet i retspsykiatrien

Violence and threats against
forensic mental health staff
– Forensic healthcare workers perception of violence
and threats against staff and
subsequent impact on mental
health care and environment
Sygefravær som følge af vold
og trusler på arbejdspladsen
koster årligt samfundet 640
millioner (Bom, 2015). Ifølge
en MEGAFON analyse lavet for
DSR i maj 2015 har 3 ud af 5
(59%) sygeplejersker ansat i
psykiatrien over de forudgående 12 mdr. været udsat for en
eller flere voldstyper i arbejdstiden. Formålet med dette
projekt er at generere viden
om og forståelse af årsager og
konsekvenser i forhold til hvordan medarbejdere i psykiatrien
oplever vold og trusler i deres
daglige arbejdsliv, herunder
hvordan vold og trusler ifølge
personalet påvirker dem både
personligt og sundhedsfagligt,
samt mulige organisatoriske og
personlige konsekvenser.

Humor: Magtoverførende socialstrukturer i retspsykiatrisk
sygepleje
Humour: Power conveying social
structures inside forensic mental
health nursing
Litteratur vedrørende brugen
af humor i patient — personale
interaktionen i en retspsykiatrisk sammenhæng er meget
sparsomme, omend brugen
af humor til tider tilskrives
stor betydning. Formålet var
at undersøge, hvad der kendetegner det retspsykiatriske
personales brug af humor, når
de interagerer med indlagte
patienter. Studiet inkluderede
32 retspsykiatrisk personaler, 307 timers observation,
48 uformelle interviews og syv
formelle interviews. Resultatet peger på fire temaer, der
alle viser forskellige positioner, hvorfra humor anvendes:
(1) ’Den uformelle brug: Menneske til menneske tilgangen’(2)
’Den formelle brug: Personale —
Patient tilgangen’ (3) ’Protest
humor: Menneske — patient tilgangen’ (4) Utilstrækkeligheds
humor: Personale — Patient tilgangen.
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Færre udsættes for tvang
i Esbjerg
Decrease in coercion in Esbjerg
Esbjerg har gennem flere året
været kendetegnet ved et lavt
antal personer udsat for tvang.
Efter ombygning og overgang
til skærmede enheder er disse
tal yderligere reduceret. En del
af forklaringen på disse tal er
en samtidig nedgang i antallet af tvangsindlæggelser. For
at afdække mulige årsager
til denne positive udvikling,
er der foretaget en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse
af tvangstal og personalets
oplevelser. På konferencen
fremlægges en del af disse
resultater, og der gives forslag
til, hvordan resultaterne kan
anvendes i andre dele af psykiatrien.

