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Vi ønsker jer rigtig god læselyst!
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 Janne Martinussen  
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Afdelingsleder for 
udvikling og kvalitet  Blåkærgård / Tangkær 

 Lars Bording 
 Lars.Bording@ps.rm.dk

Forord 

Sundhedstjek er et projekt udviklet i et samar-
bejde mellem Tangkær, Lokalpsykiatri Djursland 
og de alment praktiserende læger, der betjener 
borgerne på Tangkær. Sundhedstjek har til for-
mål at øge sundheden for borgerne på Tangkær. 
Dette skal ske gennem en koordineret indsats 
og et øget samarbejde på tværs af faggrupper. 
Sundhedstjek er forløbet over 4 år, og har, med 
afsæt i sundere kost, mere motion og via årlige 
helbredsundersøgelser, indsamlet og dokumen-
teret erfaringer med arbejdet med at give bor-
gere med psykiske lidelser større livskvalitet.

Denne rapport er udarbejdet i perioden decem-
ber 2014-juni 2015 og omhandler forskellige 
resultater fra samtlige sundhedstjek i perioden 
2011-2014. Desuden er der for medicinændrin-
ger beskrevet væsentlige ændringer ud fra op-
lysninger før sundhedstjek og nuværende situa-
tion, henholdsvis 1/6 2008 og 25/11 2014.  

Med udgangspunkt i vores faglighed, de øko-
nomiske og organisatoriske rammer vi arbejder 
under og med respekt for borgerens selvbe-
stemmelse, har vi med dette projekt haft fokus 
på helheden, den fysiske, psykiske og sociale, 
myndighedsbestilling og ikke mindst den en-
kelte borgers udvikling, selvhjulpenhed og selv-
stændighed.

For at understøtte de socialfaglige indsatser der 
foregår mellem Sundhedstjek, har vi sideløben-
de udviklet et kursusforløb for alle fagpersoner 
kaldet ”Kompleksitetshåndtering i psykosocial 
rehabilitering”. Med dette kursus har vi ønsket at 
styrke kvaliteten i fagpersonernes professionel-
le refleksionsproces, så personlige ”synsninger” 
erstattes med fagligt begrundede arbejdshypo-
teser, der indgår i rehabiliteringsplanen for den 
enkelte borgers recoveryproces.

Sundhedstjek har været medvirkende til at: 1) 
vores rehabiliteringsindsats er blevet skærpet, 
2) monofagligheden er blevet tydeligere og 
udnyttes koordineret, 3) flerfagligheden har 
skabt mere effekt og 4) kvaliteten i den faglige 
dokumentation både i det sociale, sundheds- og 
samfundsmæssige perspektiv er blevet højnet.
Som redskab til at måle på borgernes livskva-
litet har vi valgt Det Sociale Indikator Program 
for voksne (SIP). I SIP er borgerens perspektiv på 
egen livskvalitet et meget centralt element. SIP 
tager dermed udgangspunkt i den subjektive 
borgeroplevelse af livskvaliteten.  

Gennem denne rapport ønsker vi at videregive 
vores erfaringer og metode for Sundhedstjek, 
således at materialet kan give inspiration til øvri-
ge kolleger i social- og sundhedssektoren. Vi tror 
på, at vi ud fra den enkelte borgers selvbestem-
melse og aktive medvirken samt vores rehabi-
literende indsats og forskellige perspektiver, 
skaber mest mulig selvhjulpenhed og helhed i 
tilbuddet for den enkelte borger. Rapporten har 
særligt fokus på medicin og de erfaringer vi har 
fået med dette fokusområde. Næste rapport vil 
især have fokus på de socialfaglige metoder og 
tilgange. 

Her vil vi naturligvis gerne takke alle de delta-
gende borgere, pårørende og fagpersoner på 
Tangkær som har gjort dette muligt. Tak til alle 
reservelæger som har deltaget sammen med 
alment praktiserende læger gennem perioden.
Også en tak til Hospitalsapoteket Region Midt-
jylland, afdeling Randers for i opstartsfasen, 
at lægge farmaceutressourcer til implemente-
ringen af arbejdsgangen ift. medicingennem-
gangsflowet, samt ift. lægemiddelpræsentatio-
nen i indeværende rapport.
 

Tangkær

Tangkær er et bosted efter Lov om Social Service § 107 
og § 108 og er opdelt i to specialer, henholdsvis Bomil-
jø SP og Bomiljø HS

Bomiljø SP
Her bor mennesker der, på baggrund af komplekse og 
svære sindslidelser og dermed betydelig funktions-
nedsættelse, ikke kan bo i egen bolig og skal have be-
tydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale 
sammenhænge. Bomiljø SP har en gruppe med yngre 
psykisk syge borgere med retslige foranstaltninger, 
misbrug eller udadrettet adfærd og en gruppe af ældre 
borgere med psykisk sygdom og andre funktionsned-
sættelser.

Bomiljø HS
Her bor mennesker med Huntingtons Sygdom, som er 
en arvelig og degenererende lidelse i nervesystemet, 
der medfører både fysiske, psykiske, kognitive og socia-
le vanskeligheder. I bomiljøet arbejder vi på, at borger-
ne bevarer et selvstændigt og meningsfuldt liv trods 
den degenererende sygdom. Derfor er vores opgave at 
tilpasse miljøet samt at fremme aktiv deltagelse gen-
nem daglig træning og kompensation.
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1   Finn Breinholt Larsen ”Fysisk sygdom hos psykisk syge”, Hvordan har du det.
2   Tangkærundersøgelsen af Poul Videbech, Lotte Buxbom, Ulrik Gerdes, Jan Frederiksen, Johanne Lønstrup og Elisabeth Tehrani Version 
    2.2-3.10.2008 (www.tangkaer.rm.dk).

8

3   http://www.socialkvalitetsmodel.dk/standardprogrammet/standarder/indholdet-i-standarderne/
 DKM for det sociale område består af 9 retningslinjer , opdelt i Organisatoriske: Ledelse, Arbejdsmiljø, Kompetenceudvikling. Og Ydelsesspeci- 
 fikke: Kommunikation, Indflydelse på eget liv, Individuelle Planer, Medicinhåndtering, Magtanvendelse, Utilsigtede hændelser.

Projektets opstart

Med ønsket om at øge sundheden for borgerne på 
Tangkær, gennem en koordineret indsats og øget 
samarbejde mellem socialpsykiatrien (Tangkær), lokal-
psykiatrien på Djursland og de alment praktiserende 
læger, der betjener borgerne på Tangkær, tog faglig 
områdeleder Tangkær/Blåkærgård Janne Martinussen 
og overlæge ved lokalpsykiatri Djursland Tove Mathie-
sen initiativ til et møde med relevante samarbejdspart-
nere i januar 2011.
Den sammenhængende og koordinerede indsats er 
ikke ”raketvidenskab”, som afdelingsleder Ann Kirke-
terp Sørensen udtrykte det, men sund fornuft ud fra 
mange perspektiver, heriblandt også et samfundsøko-
nomisk perspektiv.

Formålet med Sundhedstjek:  

• At sikre at borgerne på Tangkær får den   
 korrekte medicinske behandling

• At øge socialpsykiatriens fokus på borger  
 nes somatiske og psykiatriske helbredstil-  
 stand

• At alment praktiserende læger får tilset   
 borgerne på Tangkær en gang om året for   
 at optimere forebyggelse og lindring af   
 sygdomme (dette er standardprocedure 
 for borgere med kroniske lidelser - kroni-  
 kerydelsen 0120) 

• At forbedre den generelle sundhedstil  
 stand for borgere på Tangkær ved at effek-  
 tivisere og koordinere indsatsen mellem   
 borgerens socialpsykiatriske individuelle   
 plan og somatisk- og psykiatrisk behand  
 lingsplan

• At Tangkær og lokalpsykiatrien lever op til   
 henholdsvis Dansk Kvalitetsmodel for det   
 sociale område3 og Den Danske Kvalitets-  
 model for sygehuse – herunder udvikler   
 og afprøver standarder for institutioner

• At udvikle standarder/metoder med fokus   
 på kontinuerlig forebyggelse samt effekt-  
 måling og dokumentation

Derudover blev der fra iagttagere fremsat en tese om at 
nedbringelse af medicin kunne medføre flere magtan-
vendelser samt flere volds- og trusselsepisoder.
Vi ønskede fra projektets start at lave dokumentation 
over de første 5 års Sundhedstjek, hvorved vi kunne se 
tendenser.

Afsnit 1 
Indledning

En række nationale og internationale undersøgelser 
har vist, at sygeligheden og dødeligheden blandt bor-
gere med psykiske lidelser er markant højere end hos 
resten af befolkningen. Eksempelvis er det fundet, at 
psykisk syge dør 15-20 år før gennemsnittet, at trefjer-
dedele af alle med vedvarende psykisk sygdom har én 
eller flere somatisk sygdomme, og at forekomsten af 
hjertekarsygdomme, sukkersyge, luftvejslidelse og al-
lergi er markant højere end hos befolkningen i øvrigt1 .

Dette understøttes af Tangkærundersøgelsen2 som be-
skriver, at svært psykisk syge ofte har en meget usund 
livsstil, og at dette, kombineret med bivirkninger af den 
psykofarmakologiske behandling, øger risikoen for so-
matisk sygdom herunder særligt metabolisk syndrom 
og hjertekarsygdomme.

Disse kendsgerninger kalder på en sammenhængende 
og koordineret indsats mellem det somatiske sund-
hedsvæsen, det psykiatriske sundhedsvæsen samt det 
sociale felt med fokus på at fremme sundhed for men-
nesker med psykiske lidelser. Særligt kræver det, at dis-
se ord bliver til handling! 
Fra projektets start var det et stort ønske at udvikle et 
koncept, som var nemt at tilpasse til andre instanser i 
social-, sundheds- og omsorgssektoren.
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Ledelsens opmærksomhedspunkter

Ledelsen valgte at sige ”vi vil det her” og dermed strategisk og 
ressourcemæssigt træffe de nødvendige prioriteringer. 
Indledningsvis valgte vi at omdøbe en social og sundhedsassi-
stentstilling til ca. 5 timer ugentligt at være kvalitetsfacilitator og 
dermed tovholder og koordinator på alle sundhedstjek, med op-
gaverne:

• Igangsætning af helbredsundersøgelsen
• Koordinering internt og afholdelse af afdækningsmøder
• Koordinering internt og afholdelse af statusmøder
• Koordinering og samarbejde med farmaceut
• Referatskrivning af Sundhedstjekstatumøder
• Udarbejdelse af årsrapporter

Derudover fik en administrativ koordinator til opgave at koor-
dinere mellem Tangkær og de tilknyttede alment praktiserende 
læger vedrørende:

• Tidsbestilling af helbredsundersøgelser
• Fastlæggelse af årets statusmøder
• Afholdelse af årsmødet med de implicerede fagpersoner

Tangkærs diætist fik en mere formidlende opgave om 
kostens betydning for det sunde liv, både i forhold til 
borgere og fagpersoner. 

Af organisatoriske tiltag blev Sundhedstjek en af de 
strategiske indsatsområder i Tangkærs virksomheds-
grundlag. Med dette ønskede vi, at sende et tydeligt 
signal om vigtigheden af Sundhedstjek. 
Der har endvidere været løbende fokus på, hvordan vi 
sikrer tilstedeværelse af de nødvendige faglige kom-
petencer i forhold til opgaven samt en bevidsthed om, 
hvordan vi udnytter såvel de økonomiske og faglige 
ressourcer bedst muligt.

Den tydelige retning på sundhedsindsatsen og de af-
smittende tiltag har været vores måde at arbejde or-
ganisatorisk med ”lige adgang til sundhed” som be-
skrevet i Hvidbog: Veje til lighed i sundhed for mennesker 
med handicap1 .

Ledelsen inviterede den enkelte borgers kommunale 
sagsbehandlere til at deltage i de årlige Sundhedstjek. 
Det blev aftalt med de kommunale sagsbehandlere, at 
Tangkærs afdelingsledere sidder med til Sundhedstjek-
møderne og videreformidler, hvis noget får betydning i 
forhold til den kommunale handleplan. 

For at give synergi mellem somatisk og psykiatrisk læ-
gemiddelbehandling besluttede ledelsen, at det ville 
give god mening at tilknytte klinisk farmaceut Tina 
Birkeskov2 til at foretage medicinafstemning og medi-
cingennemgang på borgerne inden selve Sundhedstj-
ekstatusmødet. Farmaceuten blev også inviteret til at 
deltage i det årlige styregruppemøde.

Sundhed som strategi har fra projektets start været et 
klart pejlemærke i vores virksomhedsgrundlag for fag-
personerne på Tangkær, borgerne og de involverede 
kommuner. Sundhedsprojektet er gået fra at være et 
projekt, til at være et fast Sundhedstjek, som er et til-
bud til alle borgere på Tangkær. 

Fremtiden

Sundhed er stadig et strategisk fokuspunkt i vores Virk-
somhedsgrundlag 2015-2017 og er samtidig også et af 
indsatsområderne i Region Midtjyllands sociale strate-
gi3 .
I Virksomhedsgrundlaget 2015-2017 er vores hensigt 
fortsat at udvikle og implementere indsatsområder 
med henblik på borgernes fysiske og mentale sundhed.

Under dette strategiske indsatsområde vil vi arbejde med:

• Fokus på videre implementering af sund-  
 hedspakkerne fra Projekt Sundere Liv i So-  
 cialpsykiatrien4 , der arbejder med KRAM   
 faktorerne5 
• Konceptet for Medicinpædagogik6 justeres   
 og tilpasses, så det meningsfuldt kan imple-  
 menteres i forhold til målgruppen

De effekter vi forventer med dette indsatsområde er:

• At alle borgere oplever forbedret fysisk og   
 mental sundhed
• At hæve levetiden
• At nedbringe behovet for medicin  

1  Hvidbog fra Lægemiddelindustriforeningen (LIF) og Danske Handicaporganisationer (DH)
2  Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Afdeling Randers. Cand. Pharm. Tina Birkeskov
3   http://www.rm.dk/globalassets/media/psykiatri-og-social/social-strategi/rapport-social-strategi.pdf 
4   Projekt lavet af: Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland
    http://www.cfk.rm.dk/om-cfk/projektsite/sundere-liv-i-socialpsykiatrien/
5  Kost, Rygning, Alkohol, Motion
6  I samarbejde med CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og syv kommuner har Socialstyrelsen udviklet tre medicinpædagogiske metoder: Den   gode  
 konsultation, Gruppe psykoedukation, Komplementære strategier. 
   http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/psykiske-vanskeligheder/om-psykiske-vanskeligheder/medicinpaedagogik

10
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Resume / faktaboks

1. At sikre at borgerne på Tangkær får den korrekte  
medicinske behandling

• Dels at lægerne (somatisk og psykisk) mødes fy-
sisk og samarbejder omkring den samlede medi-
cinering, til fordel for borgeren, der blev inddraget 
og kunne bidrage med oplysninger om medicins 
virkning – således at alle læger sammen kunne fin-
de den optimale løsning for borgeren.  Sammen-
holdt med de øvrige tiltag i Sundhedstjek har det 
bevirket, at der har været en nedgang i forbrug af 
forskellige lægemidler. 

• Lægerne fortæller, at de føler sig mere trygge i de-
res ordinationer, fordi de ved Sundhedstjek får et 
mere indgående kendskab til borgeren, og fordi 
en farmaceut laver medicinafstemning og medi-
cingennemgang samt bidrager med interventi-
onsforslag ved hver borger.  

2. At øge socialpsykiatriens fokus på borgernes so-
matiske og psykiatriske helbredstilstand

• Der har været færre akutte konsultationer til 
lægen uden for sundhedstjekkene vurderer læ-
gerne, hvilket både er til gavn for borgeren og 
samfundet. 

3.  At alment praktiserende læger får tilset borger-
ne på Tangkær en gang om året for at optimere 
forebyggelse og lindring af sygdomme (dette er 
standardprocedure for borgere med kroniske lidel-
ser - kronikerydelsen 0120) 

• Den faste aftalte mødestruktur sikrer, at den al-
ment praktiserende læge får tilset borgerne en 
gang om året.

• Flere borgere fået diagnoseændringer, og man 
har fanget livsstilssygdomme som diabetes, for-
højet kolesterol og vitaminmangel på et tidligt 
niveau. Dette har gjort det muligt for borgerne at 
forebygge/bremse udviklingen yderligere, ved at 
foretage medicinændringer samt justere i den so-
cialfaglige indsats. 

4. At forbedre den generelle sundhedstilstand for 
borgere på Tangkær ved at effektivisere og koor-
dinere indsatsen mellem borgerens socialpsykia-
triske individuelle plan og somatisk- og psykiatrisk 
behandlingsplan

• Indlæggelsesdage er faldet betydeligt.  Dette be-
grundes af det tværfaglige samarbejde, hvor pro-
blemer for en borger kan fanges og handles på i 
opløbet. Indførelse af videokonferencemøder og 
indførelsen af risikovurderingsredskabet Bröset 
Violence Checklist (BVC) 

kan også have påvirket indlæggelsesdagene positivt, 
idet man, ved at anvende redskabet kan nå at handle 
på borgerens optrapning af sygdom, inden det bliver 
nødvendigt med indlæggelse.  Fælles udarbejdede 
samarbejdsaftaler har også gjort, at en borger kan ud-
skrives hurtigere efter en indlæggelse. 

 

5. At Tangkær og lokalpsykiatrien lever op til hen-
holdsvis Dansk Kvalitetsmodel for det sociale om-
råde1 og Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse 
– herunder udvikler og afprøver standarder for in-
stitutioner

• Aftalte strukturer som f.eks. referatsedler og for-
skellige arbejdsgange har gjort parterne i standtil, 
at leve op til henholdsvis Dansk kvalitetsmodel for 
det sociale område og Den Danske Kvalitetsmo-
del. 

6. At udvikle standarder/metoder med fokus på 
kontinuerlig forebyggelse samt effektmåling og 
dokumentation

• Udvikling og brug af metoder og strukturer hvor 
borgernes handleplan bliver inddraget f.eks. på 
afdækningsmøderne og referater fra Sundheds-
tjekstatusmødet. 

7. Tese:

• En skepsis blandt fagpersonerne om, at magt 
anvendelser, vold og trusler ville stige, når medi-
cinforbruget blev sat ned, har vist sig ikke at ske. 
Overordnet set har der været et markant fald i an-
tallet af magtanvendelser og i antallet af registre-
rede hændelser med vold og trusler. Mulige forkla-
ringer kan være optimeringen af medicineringen i 
samråd med accept fra borgeren samt den uddan-
nelsesmæssige indsats, der er pågået i perioden – 
både for borgeren og fagpersonerne.

8. Samfundsøkonomisk

• Sundhedstjek har haft flere positive konsekvenser 
– dels har det haft en samfundsøkonomisk sidege-
vinst, dette ses bl.a. ved medicinreduktionen, fær-
re konsultationer hos almen praktiserende læge 
og forebyggelse af livsstilssygdomme. Og ved 
færre indlæggelsesdage, færre magtanvendelser, 
færre hændelser med vold og trusler, samt ved at 
samarbejdet for de involverede parter er blevet ef-
fektiviseret ved Sundhedstjek.   

  1   http://www.socialkvalitetsmodel.dk/standardprogrammet/standarder/indholdet-i-standarderne/
 DKM for det sociale område består af 9 retningslinjer, opdelt i organisatoriske: Ledelse, Arbejdsmiljø, Kompetenceudvikling. Og Ydelses
 specifikke: Kommunikation, Indflydelse på eget liv, Individuelle Planer, Medicinhåndtering, Magtanvendelse, Utilsigtede hændelser.
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 1  Afhængighed: begrebet dækker alle former for forskellige slags behov (kaffe, mad, narkotiske stoffer, kontakt, selvskadende adfærd,  
 tobak, alkohol, OCD  lignende handlinger mm) Knytter sig til håndtering af udfordringer i et socialt perspektiv.
2 NADA-behandling (National Acupuncture Detoxification Association) er en verdenskendt standardiseret øreakupunktur-metode  
 rettet mod  misbrug, abstinens og psykiske problemer. NADA-metoden er en kombinationsbehandling, der består af fem   
 øreakupunkturpunkter og detox-te anvendt i en recoveryproces, sammen med psykoterapi eller anden form for personligt udvik 
 lingsarbejdet. NADA-modellen af Lars Wiinblad. Akuskolens forlag 2003, 2005 og 2008.

Figur 2.A: Cyklus Sundhedstjek for hver borger
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Afsnit 2
Sundhedstjek

I det følgende vil vi beskrive Sundhedstjek, der er en 6-trinsmodel, som sammenfatter og koordinerer de læ-
gefaglige, sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser: 

 1. Helbredsundersøgelse hos egen læge (se Bilag 3)
 
 2. Medicinafstemning mellem borgerens medicinliste i Bostedsystemet og EPJ v/klinisk farma- 
  ceut (se bilag 6)
 
 3. Medicingennemgang med baggrund i EPJ, opdateret lægemiddelliste, biokemi og journal 
  historik v/klinisk farmaceut (se Bilag 7)
  
 4. Et afdækningsmøde mellem borger og fagpersoner på Tangkær (se Bilag 4)
  
 5. Et koordinerende Sundhedstjek-statusmøde (se Bilag 8)
  Ved sundhedstjek statusmødet præsenteres resultaterne fra de undersøgte områder. Der 
  udover koordineres den videre lægefaglige, sundhedsfaglige og socialfaglige indsats.
  
  • Socialpsykiatriske indsatser inden for tandstatus, kost, motion, afhængighed1  og  
   NADA2 , medicinstatus og bivirkninger
  • En somatisk helbredsundersøgelse
  • En medicinafstemning og medicingennemgang foretaget af farmaceut
  • En medicinsk og psykiatrisk gennemgang varetaget af psykiater og den alment  
   praktiserende læge
  • Inddragelse af borgeren
 
 6. Et årligt samarbejdsmøde med alle de implicerede fagpersoner (styregruppemøde)(se 
  Bilag 9)

14 14
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 1  http://www.kraeftscreening.rm.dk/brystkraftscreening/hvem-bliver-indkaldt-og-hvornar/
 2  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/x-kvindeli  
 ge-koensorganer/screening-for-livmoderhalskraeft/
3 Medicinafstemningen foretages mellem journal og EPJ, samt mellem EPJ og medicinskema i Tangkærs socialfaglige it-system Bostedsystemet.
 Medicingennemgang foretages med baggrund i historik, biokemi samt lægemiddelliste i EPJ
4  Alment praktiserende læge, psykiatrisk overlæge, distriktssygeplejerske

Mammografiundersøgelse1 

Mammografiscreening i Region Midt tilbydes til alle 
kvinder i aldersgruppen 50-69 år. Hvert andet år ind-
kaldes kvindelige borgere i aldersgruppen ud fra til-
knytning til lægepraksis. Hvis man ikke møder op, bli-
ver man genindkaldt én gang. Efterfølgende er det op 
til den enkelte borger selv at aftale en mammografiun-
dersøgelse, hvis dette ønskes.
Allerede ved det første års Sundhedstjek blev vi op-
mærksomme på, at dette indkaldelsessystem kunne 
være en udfordring for borgergruppen på Tangkær. 
Bl.a. fordi nogle borgere ikke vidste, hvad undersø-
gelsen egentlig havde som formål og dermed ikke 
reagerende på indkaldelsen. Ligeledes kunne der fra 
fagpersoners side være en hypotese om, at en borger 
på baggrund af sin psykiske lidelse ikke burde have un-
dersøgelsen foretaget, hvorfor undersøgelsestilbud-
det fravalgtes på borgerens vegne. 
Ved at øge fokus på mammografiundersøgelsen, og få 
den italesat sammen med den praktiserende læge, er 
der nu et overblik over borgerens ønske til undersøgel-
sen samt en faglig vurdering af, hvorvidt borgeren, på 
baggrund af sin psykiske lidelse, bør tilbydes en under-
søgelse fra det offentlige. 

Smearundersøgelse (Celleskrab)2 

Alle kvinder i aldersgruppen 23-64 år bliver tilbudt en 
undersøgelse for forstadier til livmoderhalskræft. Un-
dersøgelsen tilbydes hvert 3. år til kvinder i alderen 23-
50 år, og hvert 5. år til kvinder i alderen 50-64 år.
Man modtager automatisk en invitation, når det er tid 
til undersøgelsen, hvorefter man selv skal kontakte sin 
praktiserende læge for at bestille en tid.
Vi opdagede hurtigt, at denne undersøgelse havde 
lignende udfordringer med tidsbestilling som ved 
mammografiundersøgelsen. Derfor er der fokus på 
Smearundersøgelse og den bliver italesat til statusmø-
derne med henblik på, at borgeren får foretaget under-
søgelsen, såfremt dette ønskes.

Medicinafstemning og medicingennem-
gang 

I 2012 blev farmaceut Tina Birkeskov tilknyttet Sund-
hedstjek med tilskud fra Satspuljemidler i Lokalpsyki-
atri Djursland, med det formål at optimere borgernes 
lægemiddelbehandling, øge patientsikkerheden på 
området samt at indhente erfaring omkring konceptet 
med farmaceutisk medicingennemgang på et social-
psykiatrisk bosted. 

Derudover bidrog den kliniske farmaceut med viden 
omkring Den Danske Kvalitetsmodel på lægemiddel-
området, samt gav forslag til optimering af arbejds-
gange. Interventionsforslagene er bl.a. justering af ud-
leveringstidspunkter, så der sikres en bedre optagelse 
af præparaterne, eller at præparater ikke bør gives på 
samme tidspunkt, da virkningen hermed enten for-
stærkes eller sænkes. Farmaceuten gør endvidere op-
mærksom på, hvis flere af præparaterne påvirker krop-
pens funktioner som f.eks. hjerteaktivitet.

På baggrund af denne viden samt kompetencen til 
at vurdere det samlede medicinske billede, blev det 
besluttet, at tilknytte en klinisk farmaceut som skulle 
foretage medicinafstemning og medicingennemgang 
på borgerne på Tangkær i forbindelse med Sundheds-
tjek. Dette blev fra og med 2013 valgt til at være en fast 
ydelse.

I samarbejde med Tangkærs kvalitetsfacilitator del-
tager den kliniske farmaceut i medicingennemgang 
samt ved udarbejdelse af rapporter og medicinover-
sigter.

Forud for selve statusmødet foretager farmaceuten 
medicinafstemning og medicingennemgang i forhold 
til hver enkelt borgers lægemiddelbehandling3. Hun 
sætter endvidere fokus på lægemiddelrelaterede pro-
blemer samt giver forslag til optimering af lægemid-
delbehandlingen.
Farmaceuten dokumenterer de identificerede inter-
ventionsforslag i EPJ og distriktspsykiatrien medbrin-
ger disse til statusmødet. Interventionsforslagene 
indgår i vurderingerne omkring borgerens fremtidige 
lægemiddelbehandling. Lægemiddelbehandling-
en besluttes i fællesskab i det multidisciplinære be-
handlerteam4 i et tæt samarbejde med borgeren og 
fagpersoner fra Tangkær.

Alment praktiserende læge Johannes Brockstedt udta-
ler omkring vigtigheden af medicingennemgangen af 
farmaceut: ”I takt med at borgere bliver ældre og får 
flere sygdomme stiger kompleksiteten i medicinering. 
Det er betryggende at få input fra farmaceut omkring 
de ofte mange interaktioner og de til tider nødvendi-
ge individuelle doseringer afhængig af sygdomme og 
individuelle forhold. Det kan være svært at overskue 
alle mulige bivirkninger, der sommetider kan forvirre 
i sygdomsbehandling. Nogle lægemidler må ikke ind-
tages samtidig med andre, og det fremgår ikke altid af 
medicinvejledninger. Hvor det er nødvendigt, bliver 
det opmærksomhed på serumtitreringer og kontrol-
ler af andre værdier. Diskussion med farmaceut fører 
til en optimal medicinering på det individuelle niveau 
for borgeren. Det giver gode input i optimeringen og 
reduktion af multimedicineringen”.

Helbredsundersøgelsen 

Hvert 5. år foretages en stor helbredsundersøgelse hos 
almen praktiserende læge, hvor også hjerte og luftveje 
undersøges ved EKG og Spirometri. De mellemliggen-
de fire år foretages en lille helbredsundersøgelse, hvor 
blodprøven tages via mobillaboratoriet og værdierne 
BMI, livvidde, blodtryk og puls måles af fagpersoner på 
Tangkær, med mindre at borgeren ønsker at få disse 
målt hos egen læge (se bilag 3).

Alle borgere på Tangkær er siden 2011 blevet tilbudt en 
helbredsundersøgelse ved alment praktiserende læge. 
Helbredsundersøgelsen foretages med henblik på at 
afsløre sygdomme og risikotilstande i en tidlig fase for 
dermed at kunne forhindre dem i at udvikle sig. I hel-
bredsundersøgelsen indgår en blodprøve, som tages 
enten hos alment praktiserende læge eller via mobil-
laboratorium i borgerens eget hjem. Ved blodprøven 
måles der kolesteroltal, stofskifte, blodsukker, væske-
tal, levertal, rødt og hvidt blodbillede, samt vitamin D 
og B12. Desuden måles højde, vægt, livvidde, blodtryk 
og puls som foretages enten hos alment praktiserende 
læge eller af fagpersoner på Tangkær. 

Borgere som får konstateret ubalancer i deres blodprø-
vesvar får tilbudt kontrolprøver og/eller bliver henvist 
til yderligere undersøgelse enten hos alment praktise-
rende læge eller hos specialister. Desuden optimeres 
lægemiddelbehandlingen med henblik på at stabili-
sere ubalancer, ved f.eks. at ordinere vitaminer og mi-
neraler, kolesterolsænkende og blodtrykssænkende 
medicin. Ligeledes opfordres borgerne til ændring af 
kost- motionsvaner ved f.eks. øgning af BMI og begyn-
dende diabetes.
Der tages endvidere en urinprøve, som undersøges hos 
alment praktiserende læge. 

Sideløbende med helbredsundersøgelsen forsøges 
alle kvindelige borgere motiveret til at modtage Smea-
rundersøgelsen. Denne undersøgelse tilbydes hvert 3. 
eller 5. år, henholdsvis før og efter kvinderne er fyldt 50 
år. Endvidere forsøges kvinderne motiveret til at følge 
tilbuddet om en mammografiscreening fra det år, de 
fylder 50 år.



19

Afdækningsmødet

Efter helbredsundersøgelsen afholdes et afdæknings-
møde på Tangkær med deltagelse af borgeren, kvali-
tetsfacilitator og en fagperson fra borgerens kontakt-
team. På mødet afdækkes udviklende og fastholdende 
indsatser og metoder for fokusområderne (se figur 
2.B), og det klarlægges, om der er behov for at udar-
bejde og/eller justere de individuelle planer inden for 
hvert af fokusområderne. Ligeledes lægges en plan for, 
hvilke fokusområder borgeren synes er vigtige at få talt 
om på Sundhedstjek-statusmødet. 

Fokusområder på afdækningsmødet:

•  Tandstatus

•  Kost

•  Motion

•  Afhængighed
 
•  NADA
•  Gennemgang af bivirkningsskema

Figur 2.B: Fokusområder på Afdækningsmødet
 

Afdækningsmødet afholdes, hvor borgeren ønsker det, 
typisk i borgerens egen bolig eller hos kvalitetsfacilita-
tor. Der er ingen tidsbegrænsning på dette møde, da 
borgeren skal tilgodeses ud fra de ressourcer og be-
lastninger, den enkelte har. Men typisk er varigheden 
af mødet 20-45 min.

I de tilfælde, hvor borgere fravælger eller er forhindret 
i at deltage, dokumenterer fagpersonen fra kontakt-
teamet og kvalitetsfacilitator de sundhedsfremmende 
socialfaglige indsatser som Tangkær yder.

På baggrund af afdækningsmødet opstår der klarhed 
om, hvorvidt der er tilstrækkelig fokus på de udvalg-
te fokusområder i dagligdagen, eller om indsatser skal 
iværksættes og/eller justeres.
Desuden bliver der klarhed for borgeren om, hvad der 
skal debatteres til Sundhedstjekmødet. Og ud fra det-
te vurderes i samarbejde med borgeren, hvad der er 
vigtigt at få drøftet med lægerne på Sundhedstjeksta-
tusmødet.
Såfremt borgeren ikke deltager i Sundhedstjekstatus-
mødet, er det centralt, at fagpersonerne i videst muligt 
omfang har aftalt med borgeren, hvad der skal itale-
sættes på mødet.

Sundhedstjekstatusmødet

Sundhedstjekstatusmødet tager udgangspunkt i re-
sultater fra helbredsundersøgelsen og en grundig 
gennemgang af den samlede medicinering. Intenti-
onsforslag for farmaceuten indgår i gennemgangen af 
medicineringen.

Med udgangspunkt i resultaterne koordineres eventu-
elle nye aftaler og henvisninger til specialister. Ligele-
des vurderes det, om der skal justeres eller tilføjes ind-
satser i den socialpsykiatriske individuelle plan. Mødet 
afsluttes med en GAF-scoring1 af borgeren. 

Det koordinerede sundhedstjek-statusmøde foregår 
på Tangkær 2-3 uger efter, at borgeren har fået foreta-
get helbredsundersøgelsen hos sin alment praktiseren-
de læge og efter afdækningsmødet. 
På mødet deltager borgeren, den alment praktiseren-
de læge, psykiatrisk overlæge, distriktssygeplejersken 
samt fagpersoner fra Tangkær (fagperson/fagpersoner 
fra kontaktteam, leder af Bomiljø og kvalitetsfacilitator).

Data fra helbredsundersøgelsen foretaget på Tangkær, 
bliver overdraget til alment praktiserende læge og psy-
kiatrisk overlæge i starten af mødet.
Mødet afholdes på 15-20 minutter afhængig af, om det 
er den store eller lille helbredsundersøgelse borgeren 
har fået foretaget. Det er primært det somatiske og 
psykiatriske helbred, der drøftes. 

Fokusområder koordinerede statusmøde:

•  Tilbagemelding af helbredsundersø- 
  gelse

•  Inddragelse af fokusområder fra 
 afdækningsmødet

•  Interventionsforslag fra farmaceut

•  Medicingennemgang

•  Mammografi- og Smear 
  - hvis relevant
 
•  DKM (hel eller delvis selvadministrati 
  on af egen medicinering)

•  DDKM 
  - GAF
  - Diagnosegennemgang
  - CAVE

•  Koordinationsaftaler/udskrivningsaf- 
  taler

Figur 2.D: Fokusområder Sundhedstjek statusmøde

Hos borgere uden tilknytning til Lokalpsykiatri Djurs-
land samt borgere der er ældre end 67 år og dermed 
tilknyttet Gerontopsykiatrisk afdeling foretages som 
udgangspunkt ingen GAF-scoring. For disse borgere 
foretages medicingennemgang af alment praktiseren-
de læge på Sundhedstjekstatusmødet.

1 GAF-scoring er en vurdering af borgerens funktioner. Man skønner over de samlede psykologiske, sociale og arbejdsmæssige funktioner på  
 en hypotetisk skala, der strækker sig mellem fuldstændig psykisk velbefindende=100 og yderst omfattende sygdomskonsekvenser=1. Relati 
 onsbehandling i psykiatrien. Bind V. Håndbog for relationsbehandling. Jens Egon Hansen, Ejner Rønnow, Mestringsstrategi-gruppen i Her 
 ning og Lars Thorgaard (red.). Hertervig Forlag, 2006.
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1 Psykiatriens ABC: http://www.regioner.dk/psykiatri/psykiatriens+abc/ordbog/koordinationsplan
2 ABC: http://www.regioner.dk/psykiatri/psykiatriens+abc/ordbog/udskrivningsaftale

 Udskrivningsaftale2 

For borgere, der ikke har en retslig foranstaltning 
udarbejdes udskrivningsaftaler i de tilfælde, hvor 
den ansvarlige overlæge vurderer, at en borger ved 
udskrivning fra den psykiatriske afdeling ikke vil op-
søge nødvendige tilbud.  Den ansvarlige overlæge 
sørger for, at der udarbejdes en udskrivningsafta-
le mellem borgeren, den psykiatriske og de andre 
myndigheder for de behandlingsmæssige og sociale 
tilbud til borgeren. 
Reglerne om udskrivningsaftale er fastsat i psykiatri-
loven.
Hvis en patient ikke ønsker at indgå i en udskriv-
ningsaftale, skal en koordinationsplan indgås.

Koordinationsaftale1 

For borgere med retslig foranstaltning udarbejdes 
en koordinationsaftale. Det er en plan der udar-
bejdes når den ansvarlige overlæge vurderer, at en 
borger ved udskrivning fra den psykiatriske afdeling 
ikke vil opsøge de efterfølgende nødvendige tilbud 
og ikke vil medvirke til en udskrivningsaftale. Derfor 
skal den ansvarlige overlæge sørge for, at der bliver 
udarbejdet en koordinationsaftale mellem den psy-
kiatriske afdeling og de andre myndigheder for de 
behandlingsmæssige og sociale tilbud til borgeren. 
Reglerne om koordinationsaftale er fastsat i psykia-
triloven.

Styregruppemøde 

Én gang årligt mødes alle involverede fagperso-
ner på et styregruppemøde á to timer, som pri-
mært omhandler erfaringsudveksling. Resultater 
fra årets Sundhedstjek bliver præsenteret og det 
drøftes, om der er områder, som skal have en sær-
lig bevågenhed det kommende år. Derudover er-
faringsudveksler almene praktiserende læger, og 
psykiatrisk overlæge. Eksempelvis udveksles vi-
den om psykofarmaka, almen medicin og henvis-
ninger til speciallæge samt udskrivningssamtaler.
 
På styregruppemøderne drøftes eksempelvis:
• Tidsrammen/effektiviteten i afholdelsen  
 af det koordinerede statusmøde
• Hvilket indhold giver mening på status 
 møderne, både for borgerne og for fag 
 personerne
• Tilbuddet om mammografiundersøgel 
 se og Smearundersøgelse. Hvordan vi  
 i fællesskab kan sikre, at borgeren får og  
 forstår tilbuddet 

Styregruppen ser frem til den endelige indvielse 
af FMK, da vi ser et stort perspektiv i muligheden 
for at alle instanser kan tilgå de samme medicin-
ske oplysninger.

Med indførelsen af et fælles datasystem ser vi et 
potentiale, der indeholder muligheder for øget 
tilfredshed for borgeren, øget kvalitet i opgave-
løsningen og ikke mindst effektivisering. 

Sammenhængende indsats

Videokonferencemøder 
Hver anden uge afholdes videokonferencemøder, 
hvor ledelsen på Tangkær afholder møder med 
behandlingspsykiatrien/Regionspsykiatrien Ran-
ders, afsnit E1 og E2, lokalpsykiatri Djursland og 
ved relevante borgere, kriminalforsorgen. På mø-
derne aftales bl.a. udskrivningsaftaler og koordi-
nationsaftaler. Ud over de faste møder afholdes 
møder efter behov, da videokonferencemøder 
kan aftales med kort varsel.
Formålet med videokonferencemøder er 1) at af-
holde møder med henblik på hurtig beslutnings-
proces, 2) at kunne lykkes med møder med kort 
varsel, eksempelvis udskrivningsmøder fra psyki-
atriske afdelinger i Randers 3) at samarbejdspart-
nere fra Region og Kommune kan ”mødes” uden 
betydelige rejseomkostning. 
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Faktaboks

I forbindelse med Sundhedstjekket tilbydes borgerne, som tidligere 
beskrevet en helbredsundersøgelse med kontrol af blodprøver, samt 
måling af BMI og puls.
Helbredsundersøgelsen har via blodprøver afdækket livsstilssyg-
domme som forhøjet blodtryk, forhøjet levertal, diabetes, stofskifte 
sygdom, forhøjet kolesterol og høje serumværdier, vitaminmangler 
og lav blodprocent. Desuden har blodprøver afsløret begyndende 
tegn på livsstilssygdomme som f.eks. diabetes.
Andre undersøgelser har vist nedsat lungefunktion, forhøjet blod-
tryk samt givet et overblik over borgernes BMI. 

Helbredsundersøgelsens resultater har for flere borgere betydet, 
at de allerede på Sundhedstjek-statusmødet har kunnet få råd og 
vejledning fra almen praktiserende læge og psykiatrisk overlæge til 
sygdomsforebyggende muligheder og tiltag. På baggrund af denne 
vejledning har borgeren, i et tæt samarbejde med fagpersonerne, 
kunnet opstarte livsstilsændringer med henblik på at forbedre sund-
hedstilstanden. 
Blandt andet har en borger med risiko for at udvikle diabetes opstar-
tet kostændringer, haft samtaler med klinisk diætist samt opstartet 
motionsaktiviteter dagligt. 
Ligeledes har borgere med høj BMI øget deres fysiske aktivitet og 
foretaget kostændringer.

En central erfaring er, at almen praktiserende læger udtrykker, at de 
ved Sundhedstjek sparer tid og penge på de små konsultationer og 
at tiden på borgerne bliver brugt bedre (Bilag 9). Referat styregrup-
pemøde 2014).

Samarbejdsmøder

To gange årligt afholdes samarbejdsmøder mellem afdelingsledel-
sen, afsnitsledere for psykiatriske afdelinger i Randers samt afsnitsle-
delsen fra lokalpsykiatri Djursland og lederteamet på Tangkær. Des-
uden afholdes møder med kriminalforsorgen og politi ad hoc.

22
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Tabel 3.1 Antal deltagere 2011-2014

   2011 2012 2013 2014

Antal deltager ved Sundhedstjek 42 37 331 41

Deltagere der fravalgte helbredsundersøgelsen 82 23 1 94

1 Grundet dødsfald og udflytninger er antallet lavt (jf. tabel 3.2 og tabel 3.4).
2 1 af disse borgere deltog i Sundhedstjekstatusmødet, og har efterfølgende ikke fravalgt helbredsundersøgelsen
3 1 af disse borgere deltog i Sundhedstjekstatusmødet, og har efterfølgende ikke fravalgt helbredsundersøgelsen
4 1 af disse borgere deltog i Sundhedstjekstatusmødet og har efterfølgende ikke fravalgt helbredsundersøgelsen

Tabel 3.2 Antal borgere, ind- og udflytninger til og fra Tangkær 2011-2014  
2011 2012 2013 2014

Indflytning på Tangkær 3 10 7 13

Udflytning fra Tangkær 1 8 6 5
Der er i perioden 2011-2014, indflyttet 33 borgere på Tangkær, og 20 borgere er flyttet fra Tangkær.

Tabel 3.2 Antal borgere, ind- og udflytninger til og fra Tangkær 2011-2014 
2011 2012 2013 2014

Alle borgere som har deltaget i Sundhedstjek 51 år 51 år 51 år 51 år

Alle mænd som har deltaget i Sundhedstjek 50 år 49 år 49 år 51 år

Alle kvinder som har deltaget i Sundhedstjek 53 år 54 år 53 år 53 år

Gennemsnitsalder alle borgere med Huntingtons Sygdom 53 år 48 år 48 år 47 år

Gennemsnitsalder alle borgere i speciale social psykiatri 48 år 50 år 52 år 54 år
Gennemsnitsalderen for alle borgere som har deltaget i Sundhedstjek er stabil på 51 år.
Aldersspredningen i speciale social psykiatri ligger mellem 28 – 77 år.
Aldersspredningen i speciale Huntingtons Sygdom ligger mellem 31 – 72 år. 

      Figur 3.A: Kønsfordeling 2011              Figur 3.B: Kønsfordeling 2012              Figur 3.C: Kønsfordeling 2013                Figur 3.D: Kønsfordeling 2014

Der har været en stigning i andelen af mandlige borgere på Tangkær gennem undersøgelsesperioden, fra 24 mandli-
ge borgere, svarende til 57 % i 2011 til 27 mandlige borgere i 2014, svarende til 66 %. 

  
Kønsfordeling 2012

41%                      59%
15                          22

          
Kvinder            Mænd

  
Kønsfordeling 2013

39%                      61%
13                          20

      
Kvinder            Mænd

  
Kønsfordeling 2014

34%                      66%
14                          27

          
Kvinder            Mænd

  
Kønsfordeling 2011

43%                      57%
18                          24

          
Kvinder            Mænd

Afsnit 3
Dokumenterede resultater

Herefter følger dokumenterede resultater i undersøgelsesperioden 2011-2014. 

I alt i undersøgelsesperioden 01.01.2011 – 31.12.2014 har Tangkær haft 82 indskrevne borgere. Der er i alt 
afholdt 153 Sundhedstjek i undersøgelsesperioden, hvor 58 forskellige borgere har deltaget.  Ud af de 58 bor-
gere har 24 borgere deltaget i hele undersøgelsesperioden.

Sundhedstjek-statusmøderne i løbet af året er fordelt ud på de forskellige lægehuse, som er tilknyttet borger-
ne på Tangkær.  Dette betyder, at en nyindflyttet borger ikke i alle tilfælde bliver tilbudt et sundhedstjek i det 
indflyttede år. Ligeledes kan en udflytning betyde, at en borger i det indeværende år ikke tilbydes et Sundheds-
tjek. Desuden er der i perioden lavet ændringer i bygningsmassen, hvor der f.eks. i en periode har været både 
færre og flere boliger, som var midlertidigt opsat i forbindelse med om- og tilbygning. 
Dette har haft betydning for antallet af indskrevne borgere.  Dette betyder at hvert års borgergruppe er for-
skellig.
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1 http://huntingtons.dk/om-huntingtons-sygdom/symptomer/

Figur 3.E: Gennemsnitsalder Specialeopdelt

            Figur 3.F: Gennemsnitsalder Socialpsykiatri                                 Figur 3.G: Gennemsnitsalder Huntingtons Sygdom         

Gennemsnitsalder 2011-2014
Specialeopdelt

Gennemsnitsalder 2011-2014
Psykosocial Kønsopdelt

Kvinder             Mænd Kvinder             Mænd

Gennemsnitsalder 2011-2014
Huntingstons Sygdom Kønsopdelt

Social Psykiatri
60

62 59 55 57

Huntingtons Sygdom
56

Tabel 3.6 Oversigt dødsårsager 2011-2014 

Antal borgere

Huntingtons Sygdom 7

Ukendt årsag 3

Cancer 2

Terminal borger/lungebetændelse 1

Utilsigtet hændelse 1

Oesophagusatrofi efter baseætsning 1

Dødsfald i alt 15
Hyppigste dødsårsag er Huntingtons Sygdom

Det er forventeligt, at den største dødsårsag på Tangkær er Huntingtons Sygdom. De fleste borgere 
med Huntingtons Sygdom udvikler symptomer på Huntingtons Sygdom, når de er mellem 35 og 55 år. 
I gennemsnit lever de med sygdommen imellem 15 og 20 år fra, at diagnosen er stillet1. 

Tabel 3.4 Antal dødsfald 2011-2014

2011 2012 2013 2014

Antal dødsfald 4 3 5 3
Der har i undersøgelsesperioden været 15 dødsfald på Tangkær, henholdsvis 7 kvinder og 8 mænd.

Tabel 3.5 Gennemsnitsalder ved afdøde borgere 2011-2014 

2011 2012 2013 2014

Gennemsnitsalder alle afdøde borgere på Tangkær 63 år1 57 år2 57 år3 55 år4

Gennemsnitsalder afdøde borgere med Huntingtons Sygdom 63 år 60 år 50 år 43 år

Gennemsnitsalder afdøde borgere med kræftsygdom 64 år - 58 år -

Gennemsnitsalder afdøde borgere med ukendt årsag - 41 år - 61 år
1  Aldersfordeling 2011: 56 år + 64 år + 64 år + 69 år
2  Aldersfordeling 2012: 41 år + 60 år + 69 år
3  Aldersfordeling 2013: 45 år + 55 år + 56 år + 58 år + 72 år
4  Aldersfordeling 2014: 43 år + 57 år + 65 år 

Gennemsnitsalderen for afdøde borgere er meget svingende, da det er en meget lille målgruppe, og 
et enkelt dødsfald påvirker gennemsnittet betydeligt.

2726
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Borgere med ukendt dødsårsag 

Grundet den høje dødelighed blandt borgere med psykisk sygdom, og at årsagerne hertil er underbelyste i 
forskningen, samt at det på Tangkær er den næsthyppigste dødsårsag, har vi valgt at uddybe nærmere om-
kring borgere afgået ved døden af ukendt årsag. 

I undersøgelsesperioden er i alt er 3 borgere afgået ved døden af ukendte årsager. Gennemsnitslevealderen 
for disse er 54 år. 

Fælles for alle tre borgere:
- De havde alle diagnosen Skizofreni
- De havde alle medicinsk risikoprofil, ved at have ordineret over 12 forskellige lægemidler 
- De havde alle ordineret både 1. og 2. generations antipsykotika
- De havde alle ordineret Benzodiazepiner
- De havde alle livsstilssygdomme med forhøjet blodtryk og overvægt. (derudover, ikke gældende for  
 alle tre, havde de lidt forskellige livsstilssygdomme - diabetes, forhøjet kolesterol, astma og KOL)
- De var alle rygere
- Det var uventede dødsfald

Derudover kan det nævnes, at de to yngste borgere på henholdsvis 41 og 57 år begge har været aktive mis-
brugere af stoffer og alkohol.

Det er ikke muligt at komme med yderligere data, da ingen af borgernes dødsfald er undersøgt nærmere.

Diagnoser

1 Diagnose revurderes i 2011
2 Borger fraflyttet
3 Borgeres diagnose ændret

Hvis man kigger nærmere på forekomsten af psykiatriske diagnosegrupper, dominerer skizofreni og andre psykose-
lidelser. Cirka halvdelen af borgerne tilhører F20-gruppen i ICD-10. Næststørste forekomst af psykiatriske diagnoser 
er Huntingtons Sygdom. De øvrige diagnoser fordeler sig jævnt i hele diagnosespektret med kun ganske få i hver 
gruppe. Dog ses en lille stigning i affektive sindslidelser.
Flere af borgerne har foruden deres sindslidelse også somatiske lidelser, hvor der ofte er tale om alvorlige sygdomme. 
De somatiske diagnoser fremgår af tabel 3.8.  Det ses, at der i flere tilfælde er tale om alvorlige lidelser, samt at livs-
stilssygdomme som fedme, forhøjet kolesterol, diabetes og KOL er forholdsvist hyppigt forekommende.

Psykiatriske diagnoser jf. ICD-10 2011 2012 2013 2014

F00
Alkoholbetinget demens - 1 1 2

F01.2
Subkortical vaskulær demens - 1 1 1 1

F02.2 
Demens v/Huntingtons Sygdom 12 9 10 15

F03 
Demens uspecificeret - - - 1

F03.9 
Uspecificeret frontallaps demens 1 1 - - -

F06.2
Organisk psykotisk lidelse - 1 - -

F10-19
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af 
alkohol eller andre psykoaktive stoffer 

6 8 6 4

F20-29
Skizofreni og andre psykoser 20 21 18 21

F30-39
Affektiv Sindslidelse 2 4 4 5

F42
OCD 1 1 1 -3

F43.1
PTSD 1 1 1 2

F6x.x
Personlighedsforstyrrelse 3 1 2 2

F62
Organisk paranoid psykose 1 1 - 2 -

F70
Mindre begavet - 1 1 1

29
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Tabel 3.8 Somatiske diagnoser 2011-2014  

Somatiske diagnoser 2011 2012 2013 2014

AIDS/HIV 1 1 1 1

Allergi - 1 1 31

Apopleksi cerebri - 1 1 1

Astma 1 1 1 1

Blodprop - - 1 -

Brok 1 1 -2 -

Bronkitis - - 1 1

Cancer 2 1 1 -

Diabetes 6 6 33 3

Eksem - - - 1

Epilepsi - 1 2 1

Fedme (BMI over 40)4 3 4 2 1

Fodamputeret - - - 1

Forhøjet blodtryk 1 2 1 3

Forhøjet kolesterol 2 4 3 3

Forstørret prostata - - 1 2

Fraktur seq - - 1 1

Følger efter mange års misbrug - 1 1 1

Føtal alkohol syndrom (FAS) 1 1 1 1

Gigt - 3 2 2

Hepatitis B - 1 - -

Hepatitis C 1 1 1 2

Hoftedysplasi - 1 - -

Inkontinens - - 1 2

Knogleskørhed 1 - - -

Kronisk nyreinsufficiens - - - 1

KOL - 1 3 5

Lav Scheuermann - - 1 1

Mavesår 1 - - -

Myksødem 1 2 1 2

Nedsat hjertefunktion 1 1 1 1

Nedsat høreevne - 1 2 3

Nedsat leverfunktion 1 1 - -

1 Øget fokus på allergier dette år.
2 Borger opereret for sin brok
3 Grundet udflytninger og et dødsfald er tallet faldet drastisk
4 Se nærmere uddybet i skema for BMI

5 Borger afgået ved døden
6 Borger fraflyttet Tangkær

Obstipation, kronisk 1 - - -

Oesophagusatresi efter baseætsning -ventrikelresektion 1 1 -5 -

Overstregningstusch i maven - - 1 -6

Pancreatitis - 1 - -

Paradentose - - 1 1

Paraplegi - - 1 1

Pneumonas bakterieinfektion - - - 1

Psoriasis - 1 - -

Rygmarvsbrok - - - 1

Seneskedehindebetændelse - - - 1

Spiserørsbrok - - - 1

Substitutionsbehandling 3 4 4 2

Øjenlidelser - - 2 2

Åreknuder - - - 1

Grundet ind og udskrivninger varierer diagnoseantallet inden for samme diagnose gennem årene. Desuden er 
fokus skærpet efter 2011 vedrørende kortlægning af diagnose. 
Hvis man kigger på de hyppigstes forekomster af de somatiske diagnoser, er det alvorlige livsstilssygdomme som 
diabetes og KOL som dominerer, samt allergi, fedme, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.
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Tabel 3.9 Antal borgere med retslig foranstaltning 2011-2014

Retslig foranstaltning (dom til behandling) 2011 2012 2013 2014

Antal borgere 10 10 8 7

Antal borgere i procent 24 % 27 % 24 % 17 %
Der er et fald i antallet af borgere med retslig foranstaltning.

Tabel 3.10 Antal borgere med misbrug 2011-2014

Antal borgere med misbrug 2011 2012 2013 2014

Hash 5 5 4 5

Alkohol 2 1 1 2

Benzodiazepiner 8 8 6 5

Euforiserende stoffer 5 4 3 3

Ritalin 1 1 1 1

Antal borgere med misbrugsdiagnose 6 8 6 4
Ikke alle borgere, der bruger stoffer, er diagnosticeret med en misbrugsdiagnose. Først når man skades psykisk, fysisk eller socialt, eller 
hvis der opstår afhængighed, stilles en diagnose.

Tabel 3.11 Diagnoserevurderinger 2011-2014

Diagnoseændringer 2011 2012 2013 2014

Revurdering 3 1 4 7

Uændret 1 - - -

Ændret 1 1 2 4

I fortsat revurdering 1 - 2 3
Der er i alt revurderet diagnoser for 15 borgere i undersøgelsesperioden. Dette har resulteret i diagnoseændringer for 8 borgere. Der er 
fortsat 3 borgere, hvis diagnose, grundet uklare symptombilleder, er i revurdering. 

På Sundhedstjek-statusmøderne har uddybende tvivlsspørgsmål vedrørende diagnoser, både fra borgere, fag-
personer og lægerne været drøftet, hvilket har resulteret i flere diagnoseændringer. 
Diagnosen er vigtig i forhold til at iværksætte den rigtige medicinske behandling og har indflydelse på den 
socialfaglige tilgang til borgeren.
Der har bl.a. været drøftet, hvorvidt en borgers diagnose var skizofreni og/eller organisk skade. Hvorvidt en 
borger med diagnose Korsakoffs syndrom i stedet havde Huntingtons Sygdom. Nogle borgere med flere for-
skellige psykiatriske diagnoser har fået revurderet diagnoserne.

Indlæggelsesperioder, 2011-2014

Nedenstående viser samlet antal indlæggelsesperioder 
for alle borgere indskrevet på Tangkær pr år, dvs. også 
borgere som ikke har deltaget i Sundhedstjek. 
I alt 20 borgere har haft indlæggelser på psykiatrisk sy-
gehus i undersøgelsesperioden. 6 af disse borgere har 
ikke deltaget i Sundhedstjek, alle på baggrund af ind- 
og udflytninger i det pågældende år. 

 

Figur 3.H: Graf med samlet antal indlæggelsesdage i undersøgelsespe-
rioden

Der har været en betydelig nedgang i indlæggelsesda-
ge for borgerne på Tangkær i undersøgelsesperioden 
fra 373 dage i 2011 til 123 dage i 2014.

  Samlet antal indlæggelsesdage, psykiatrisk sygehus
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Tabel 3.12 Antal indlæggelsesperioder pr. borger pr. år, 2011-
2014 

Indlæggelsesperioder 
psykiatrisk sygehus 2011 2012 2013 2014

Antal perioder: Antal 
borgere

Antal 
borgere

Antal 
borgere

Antal 
borgere

1 periode 3 7

2 perioder 1 1 2

3 perioder 3 2 1 2

4 perioder 1 2 1

8 perioder 2

9 perioder 1

10 perioder 1 11

11 perioder 22

12 perioder 1

16 perioder 13

17 perioder 14

19 perioder 15

1 Alle indlæggelsesdage er ambulante ECT-behandlinger (elektrochokbehandlin- 
 ger) og tæller som indlæggelsesdage (se mere uddyben   
 de: borger A)
2 Af de 11 indlæggelsesperioder er de 6 ambulante ECT-behandlinger (Dvs. 5 ind-  
 læggelsesperioder uden ECT-behandlinger)
3 Af de 16 indlæggelsesperioder er de 11 ambulante ECT-behandlinger (Dvs. 5   
 indlæggelsesperioder uden ECT-behandlinger).
4 Borger fraflyttet Tangkær
 Af de 19 indlæggelsesperioder er de 15 ambulante ECT-behandlinger (Dvs. 4 
 indlæggelsesperioden uden ECT-behandlinger).

Samlet set i undersøgelsesperioden, ses et fald i antallet af indlæggel-
sesperioder, særligt borgere med en enkelt indlæggelsesperiode er 
steget kraftigt.

Tabel 3.13 Indlæggelsesdage og -perioder for Borger A, 2011-
2014

Borger A 2011 2012 2013 2014

Indlæggelsesdage 811 (75) 592 (48) 443 (29) 104 (0)

Antal perioder 11 (5) 16 (5) 19 (4) 10 (0)

Gns. dage pr indlæggelse 7,4 3,7 2,3 1,0
1 6 indlæggelser til ECT-behandling, (75 indlæggelsesdage eksklusiv ECT-behand-  
 ling)
2 11 indlæggelser til ECT-behandling (48 indlæggelsesdage eksklusiv ECT-be-  
 handling)
3 15 indlæggelser til ECT-behandling (29 indlæggelsesdage eksklusiv ECT-be-  
 handling)
4 10 indlæggelser til ECT-behandling, alle indlæggelsesdage er ambulante ECT-be 
 handlinger og tæller som indlæggelsesdage (0 indlæggelsesdage når man ikke  
 tæller ECT-behandlinger med).

Data i parenteser () er antal dage og perioder eksklusiv ECT-behand-
linger.
Borgeren har haft en nedgang fra 81 indlæggelsesdage i 2011 til 10 
indlæggelsesdage i 2014.
Fratrukket ECT-behandling bliver dette til 75 dage i 2011 og 0 dage i 
2014.

Tabel 3.14 Indlæggelsesdage og -perioder for Borger B, 2011-2014 

Borger B 2011 2012 2013 2014

Indlæggelsesdage 47 18 37 01

Antal perioder 3 3 3 0

Gns. dage pr indlæggelse 15,7 6 12,3 0
1 Efter opstart af depotmedicin har borgeren ingen indlæggelsesdage haft.

Borger B har ingen indlæggelsesdage haft siden opstart af depotmedicin for sin psykiske syg-
dom, i oktober 2013.

Fokus på medicinering

Nedenstående viser data fra Sundhedstjek i undersøgelsesperioden 2011-2014, samt data 
hvor der foretages en sammenligning af data før og efter Sundhedstjek (2008/2014). 
Desuden er medtaget en oversigt på medicinsk risikoprofil 01.06.2015.

Lægemiddelbehandlingen bliver ordineret ud fra to specialer til borgerne på Tangkær. Almen 
praktiserende læge ordinerer almene lægemidler og psykiatrien ordinerer medicin for de psy-
kiske sygdomme.
Lægemidler ordineres til udlevering på faste tidspunkter eller udlevering efter behov (pn1).

Tabel 3.15 Antal borgere med medicinændringer foretaget til Sundhedstjek, 2011-
2014 

Medicinændringer 2011 2012 2013 2014

Antal borgere som har fået foretaget 
medicinændringer

23 borgere
55%

20 borgere
54%

26 borgere
79%

25 borgere
61%

Der foretaget i gennemsnit medicinændringer for 62 % af borgerne ved Sundhedstjek. 

Tabel 3.16 Antal ordinationsændringer, samt reduktion og seponering foretaget til 
Sundhedstjek, 2011-2014  

2011 2012 2013 2014

Antal ordinationsændringer i alt 38 stk. 48 stk. 76 stk. 49 stk.

Antal ordinationer med seponering og/eller reduktion 27 stk. 40 stk. 64 stk. 33 stk.

Seponerings- og reduktionsprocent af samtlige ordina-
tionsændringer

71 % 82 % 84 % 67 %

Medicinændringer består i at præparater bliver seponeret og ordineret og doser bliver reduceret og øget.
(Se tabel 3.18) lægemiddeloversigt 2011-2014 samt hvert enkelt års medicinændringsoversigter.

Der er i alt foretaget 211 ordinationsændringer, der påvirker døgndosis. Derudover er der 
foretaget flere medicinændringer, hvor døgndosis er forblevet uændret, men ændringen har 
bestået i en ændring af præparatets administrationstidspunkt, således virkningen af de på-
gældende præparater for den enkelte borger blev optimeret. Disse ændringer er ikke uddy-
bet og fremgår ikke af rapporten.

 
Tabel 3.17 Typer af medicinændringer foretaget til Sundhedstjek, 2011-2014

Oversigt ændringer 2011 2012 2013 2014 I alt

Seponeret 24 31 49 25 129

Rediceret 3 9 15 8 35

Øget 4 1 2 6 13

Ordineret 7 7 10 10 34

38 48 76 49 211
De fleste medicinændringer i Sundhedstjek består af medicin der seponeres, svarende til 61 % af ændringerne. 

1 Pn-medicin er en forkortelse af de latinske ord pro necissitate, der betyder efter behov.
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Tabel 3.18 Ændringer i lægemiddelbehandlingen, foretaget til Sundhedstjek, 2011-2014                                                  

Lægemiddelgruppe 2011 2012 2013 2014
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A - Fordøjelsesorganer og stofskifte 

Smertestillende 1

Bivirkning 2 1

Syrepumpehæmmer 2 1 1 2 4

Syreneutraliserende 1

Kvalmestillende 2 2

Laksantia 2 1 6 4 1 1 1 1 2

Svampemiddel 1

Naturlægemiddel 1 1 2

Vitaminer/mineraler 1 1 0 2 2 1 3 1 2 1 1 3

Diabetes 1 1

B - Blod og bloddannende organer 

Bloddannende 1 1 1 1 2 3 1 1

Blodfortyndende 1 1 1

C - Hjerte og kredsløb 

Blodtryk 1 1

Kolesterol 1

Vanddrivende 1 2

D - Dermatologiske midler

Hudinfektioner 1 1 1

Eksem 2

G - Urogenitalsystem og kønshormoner

Urinveje 1

Hormonpræparat 1

α-receptorblokker/forstørret pro-
stata

1

H - Hormoner til systemisk brug

Stofskifte 1

J - Infektionssygdomme, systemiske midler                                                             ingen medicinændringer

L - Antineoplastiske og immunmodulerende midler                                            ingen medicinændringer

M - Muskler, led og knogler

Smertestillende 1 6 1 2 1

N - Centralnervesystemet

Antiepileptikum

Benzodiazepiner 4 1 2 4 2 1 1

Bivirkning 2 2 1 3 1 1

Antipsykoticum 5 1 3 1 6 1 5 4 1 2 8 3 2 2

Antidepressiva 1 1 5 1 1

Huntingtons Sygdom 1

ADHD 1

Sovemedicin 1 1 2

Smertestillende 1 4 2 1 1 1

Misbrugsbehandling 1

P - Parasitologi 

Rosen 1

R - Respirationsorganer

Smertestillende 1 1 1 1

Slimløsnende 1

Respiration 2 1 2

Antihistamin 1

S - Øjne og ører                                                                                                                       ingen medicinændringer

V - Varia

Næring 1

    Udarbejdet af Anna Marie Frey Laursen, kvalitetsfacilitator og Tina Birkeskov Axelsen, klinisk farmaceut
For mere detaljerede medicinændringer (Se Bilag 1. Medicinændringer 2011- 2012 – 2013 - 2014)  
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Smertestillende medicin

Smertestillende medicin ordineres forskelligt afhængigt af, 
hvilken type smerter en borger har. Der skelnes mellem akutte 
smerter, kroniske smerter og cancersmerter.
Akutte smerter kan f.eks. være smerter efter operation, som 
kræver behandling kortvarigt.
Kroniske smerter er smerter varende mere end 3-6 måneder. 
Hyppigst udløses kroniske smerter i bevægeapparatet.
Cancersmerter opleves enten pga. sygdommen eller pga. be-
handlingen. 

Smerterne kan, uanset om de er akutte eller kroniske, inddeles 
efter tilgrundliggende mekanisme, hvorfra de udgår:

• Nociceptive somatiske smerter udgår fra knogler, led,  
muskler, hud og slimhinder. Smerter fra dis-  
se områder er ofte vellokaliseret. Ved vævsskader 
medfører den inflammatorisk betingede perifere  
sensibilisering ofte en bevægelsesrelateret smerte.

• Viscerale smerter har typisk en mere diffus udbred-
ning. Smerterne beskrives i mere diffuse vendin-  
ger, og der er ofte meddelte smerter til andre og mere 
fjerne regioner af kroppen, f.eks.    
hjertesmerter til venstre arm eller galdesmerter til høj-
re skulderblad1.

• Neuropatiske smerter, er smerter der opstår efter di-
rekte skade af nerver eller sensoriske ledningssyste-
mer i rygmarven eller hjernen. Neuropatiske smerter 
er i og for sig et paradoks, da beskadigelse af det nor-
male transmissionssystem medfører hel eller delvis 
afbrydelse af smertefuld information til hjernen. Men 
afbrydelse af det normale system kan give anledning 
til en kaskade af dynamiske ændringer både i det peri-
fere og det centrale nervesystem, som giver anledning 
til en kombination af tab - helt eller delvis – af følesans 
kombineret med paradoks overfølsomhed i området. 
Desuden kan der optræde spontane smerter, dysæ-
stesier, med brænden og svien samt overfølsomhed 
inklusive allodyni - smerter udløst af let berøring eller 
tryk – og/eller neuralgiforme jag med uprovokerede 
”elektriske stød” i nervens innervationsområde2.

1 http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318159  
2 Kilde:http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/Doku  
 ment368945.htm
 

Tabel 3.19 Antal borgere med smertestillende præparater 
2008/2014

2008 2014  Præparater

Antiinflamatoriske midler 7 5 Naproxen, Ibuprofen

Lindring/slidgigt 3 0 Glucosamin

Morfinpræparater 6 8 Morphin, Oxycodon, Tramadol, Codein, 
Buprenorphin 

Paracetamol 34 32 Paracetamol

Ingen borgere har ordineret Lægemidlet Glucosamin for lin-
dring af smerter ved slidgigt i 2014.
Morfinpræparater, der er ordineret i begge årstal, er ordine-
ret for cancersmerter og stærke smerter, som ikke er mulige 
at lindre ved brug af Paracetamol og/eller antiinflamatoriske 
midler.
Èn borger er i 2014 ordineret morfin postoperativt.

De smertestillende præparater er ordineret fra fire forskellige 
lægemiddelgrupper (ATC-kode: A, M, N, R) (se tabel 3.18)

A: Buprenorphin
M: Ibuprofen, Glucosamin
N: Morphin, Oxycodon, Tramadol, Paracetamol
R: Codein

Borgere på Tangkær har typisk ordineret Paracetamol. Grun-
det dette er Paracetamol nærmere udspecificeret.
Forbruget af fast ordineret smertestillende medicin hos bor-
gerne er faldet. Således har man på Sundhedstjek haft ekstra 
fokus på forbrug af denne medicin-kategori, hvilket har resul-
teret i en halvering af forbruget af fast smertestillende medi-
cin, hvis man sammenligner forbruget i 2008 og 2014. 
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Der har været en betragtelig reduktion i den smertestillende medicin. Ifølge tabel 3.18 er der seponeret smertestillen-
de medicin 16 gange og reduceret i dosis 6 gange i løbet af undersøgelsesperioden via Sundhedstjek. Dette betyder, 
at døgndosis af faste ordinationer er betydeligt reduceret (se figur 4.I).  
De stabile forløb er blevet udfordret, og der har været stort fokus på at afprøve fastordineret smertestillende som 
pn-ordineret for at afdække borgerens reelle behov for smertestillende medicin. Se figur 4.J, hvor der ses en stigning 
af pn-ordinationer på 23 %.

Eksempel på medicinreduktion

For at vise et eksempel på et resultat af medicinændringer, hvor en borgers lægemiddelbehandling er ændret fra 
fastordineret smertestillende til pn-ordineret:

En borger har inden Sundhedstjek oktober 2013 fast ordineret Glucosamin 1200 mg døgndosis og Paracetamol 3000 
mg døgndosis, samt pn-ordineret Ibumetin 1200 mg døgndosis og Kodein 75 mg døgndosis for smerter.
 
Borgeren får reduceret den smertestillende behandling ved, at næsten alt fastordineret smertestillende medicin se-
poneres, dog med undtagelse af Paracetamol som ændres til pn-udlevering med en døgndosis på 4000 mg.

Ved at undersøge den efterfølgende pn-udlevering for Paracetamol, viser det sig, at den mængde borgeren har fået 
udleveret i hele 2014, er svarende til 3 % af den mængde borgeren ville have fået udleveret, hvis behandlingen med 
fastordineret Paracetamol, 3000 mg døgndosis, var fortsat som i 2013.

Ud over præparatet Paracetamol havde borgeren ordineret tre øvrige smertestillende præparater som alle blev sepo-
neret. På baggrund af dette kan vi konkludere at der reelt er et langt mindre forbrug af smertestillende medicin end 
de 3 %.

                            Samlet dosis pr. døgn ift. PN ordineret smertestillemde medicin/paracetamol

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
  2008     2014

mg

78000

5995

96000

665

PN ordineret

PN ordineret 
depotmedicin

Figur 3.J: Samlet døgndosis alle borgere, pn-ordineret smertestillende

Paracetamol 

Paracetamol anvendes typisk til hovedpine, mu-
skelsmerter, menstruationssmerter, og ved postopera-
tive smerter.

Tabel 3.20 Sammenligning Paracetamol 2008/2014 
   

Der har været nedgang i antallet af fast ordineret para-
cetamol, svarende til en nedgang på 53 %.
Antallet af pn-ordinationer ligger stabilt. Døgndosis for 
pn-ordinationer er steget med 23 %.

Figur 3.I: Samlet døgndosis alle borgere, fastordineret smertestillende

        Samlet dosis pr. døgn ift. fast ordineret smertestillemde medicin/paracetamol

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
  2008     2014

mg

30000

2660

14000

5990

Fast ordineret

Fast ordineret 
depotmedicin

   

Samlet dosis på Tangkær pr døgn ift. smertestillende medicin / Paracetamol

Fast ordineret pn Antal ordinatio-
ner fast

Antal ordinatio-
ner pn

Antal ordinatio-
ner i alt 

2008 30000 mg +
2660 mg Depot 

78000 mg +
5995 mg Depot 11 31 42

2014 14000 mg + 
5990 mg Depot

96000 mg +
665 mg Depot 6 30 36
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Clonazepam 30%

2008 - Fordeling af Benzodiazepiner

Clobazam

Clonazepam

Diazepam

Nitrazepam

Oxazepam

Oxazepam 50%

Clobazam 3%

Diazepam 17%
Nitrazepam 0%

Clonazepam 42%

2014 - Fordeling af Benzodiazepiner

Clobazam

Clonazepam

Diazepam

Nitrazepam

Oxazepam

Oxazepam 44%

Clobazam 0%

Diazepam 11%
Nitrazepam 3%

Oversigt ordinations forskelle 2008/2014
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Benzodiazepiner

I psykiatrien anvendes benzodiazepiner på følgende indikationer:

• Angsttilstande, som supplement til antidepressiv behandling, når antidepressiva ikke har sufficient ef-  
 fekt eller når antidepressiva ikke tolereres.
• Abstinenstilstande og delir, forårsaget af alkohol- eller medicinmisbrug. 
• Skizofreni og skizotypiske sindslidelser som supplement til og delvis erstatning for en behandling med   
 antipsykotika, især hvor der foreligger angst, uro og spænding, evt. akati-si eller tilbøjelighed til   
 ekstrapyramidale eller autonome bivirkninger samt katatone symptomer.
• Søvnforstyrrelser.
• Andre psykotiske tilstande, agiterede depressioner og paranoide psykoser, hvor der er behov for en   
 uspecifik dæmpning af angst og uro.
• Akut, situationsbetinget og stress-relateret  angst og spænding (f.eks. forbundet med ydre traumer   
 og somatisk sygdom).

Brug af Benzodiazepiner kan give fysisk afhængighed efter få ugers behandling med terapeutiske doser og viser 
sig ved abstinenssymptomer ved seponering. Desuden anbefales Benzodiazepiner ikke i fast kombination med 
antipsykotika. Derfor har der været ekstra fokus på dette.

Sammenligning Benzodiazepiner 2008/2014      

Procent borgere der indtager Benzodiazepiner 2008

Ingen
Benzodiazepiner           

Benzodiazepiner 
61% 39%

Procent borgere der indtager Benzodiazepiner 2014

Ingen
Benzodiazepiner           

Benzodiazepiner 
64% 36%

Sovemedicin som tilhører gruppen af Benzodiazepiner er ikke medtaget i denne oversigt af borger med ordineret 
Benzodiazepiner, data vedrørende sovemedicin ses på næste side.
I 2008 havde 25 borgere ordineret Benzodiazepiner, svarende til 61 %. I 2014 havde 28 borgere ordineret Benzo-
diazepiner, svarende til 64 %. 
Der har været en lille stigning i procenten af borgere med ordineret Benzodiazepiner. En stigning kan skyldes, at 
de borgere vi får indskrevet har det dårligere psykisk end i 2008. Det kan også være et udtryk for, at flere borgere i 
2014 er i den akutte fase af sygdommen. 

Figur 3.K: Benzodiazepiner 2008                                             Figur 3.L: Benzodiazepiner 2014
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Figur 3.P: Borgere i behandling med sovemedicin 2008                                      Figur 3.Q: Borgere i behandling med sovemedicin 2014                       Figur 3.P: Borgere i behandling med sovemedicin 2008                                                                    Figur 3.Q: Borgere i behandling med sovemedicin 2014   

Procent borgere der indtager Sovemedicin 2008

Ingen
sovemedicin           

Behandling med 
sovemedicin 

27%

73%

9%

91%

Procent borgere der indtager Sovemedicin 2014

Ingen
sovemedicin           

Behandling med 
sovemedicin  

Sovemedicin

Sovemedicin er tilhørende gruppen af Benzodiazepi-
ner, og ordineres til borgere ved indsovningsbesvær 
og gennemsovningsbesvær. De er opdelt i 3 grupper, 
kortids-, middeltids- og langtidsvirkende sovemidler.

Sammenligning sovemedicin 2008/2014 
   
                    

 

Alle ordinerede præparater er til korttidsbehandling.
Der har været en betydelig nedgang i antallet af borge-
re, som har ordineret sovemedicin.
Fire borgere har ordineret sovemedicin i 2014, tre af 
borgerne har ordineret Benzodiazepinagonist præpa-
rater. Én borger har ordineret Circadin, dette præparat 
indeholder et naturligt forekommende søvnreguleren-
de hormon.

1  http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/237000#a210
2 QTc-intervallet er varigheden af depolarisering og repolarisering af ventriklerne

Antipsykotisk medicin

Antipsykotika har primært effekt på de psykotiske 
symptomer, f.eks. hallucinationer, vrangforestillinger, 
tankeforstyrrelser og psykotiske bevægeforstyrrelser 
(katatone symptomer). 

Antipsykotika inddeles i 1. generations og 2. generati-
ons antipsykotika. 

2. generations antipsykotika fremkalder generelt fær-
re ekstrapyramidale bivirkninger (bevægeforstyrrelser 
som langsomme bevægelser, stivhed og rysten) end 1. 

generations. Ud over færre ekstra pyramidale bivirknin-
ger har 2. generations antipsykotika endvidere en lidt 
bedre effekt på negative symptomer som nedsat ener-
gi, nedsat initiativ, affladning i følelseslivet og social til-
bagetrækning og i mindre grad også på de kognitive 
forstyrrelser1 .
Antipsykotika har bivirkninger som påvirker QTc-in-
terval2 og de giver vægtøgning, ligeledes kan det give 
metaboliske bivirkninger som forhøjet blodsukker, for-
højet kolesterol og forhøjet blodtryk.
QTc-forlængende lægemidler kan give tendens til hjer-
tebanken og besvimelser samt øge risikoen for hjerte-
stop.

Sammenligning antipsykotisk medicin 2008/2014

Andelen af borgere på Tangkær som har ordineret antipsykotisk 
medicin er uændret.

Tabel 3.21 Fordeling af antipsykotika 2008/2014  
2008 2014

Ingen antipsykotika 4 borgere 5 borgere
Antal borgere i behandling med antipsykotika 37 borgere 39 borgere
1. generations 5 borgere 3 borgere
2. generations 13 borgere 19 borgere
Begge 19 borgere 16 borgere
Depotordinationer 14 borgere 16 borgere

Det ses, at der i 2014 er flere, som er i behandling med 2. genera-
tions antipsykotika og færre, som er i behandling med 1. genera-
tions antipsykotika. Der er færre, som er i behandling med begge 
dele. 

1. generations antipsykotika

Fordeling af 1. generations antipsykotika på præparatniveau ses af 
følgende tabel

Tabel 3.22 1. generations antipsykotika 2008/2014

2008 Præparat Antal 
Ord.

Samlet 
dosis pr. 

døgn
2014 Præparat Antal

Ord.

Samlet 
dosis pr. 

døgn

Lavdosis Haloperidol 5 77 mg Lavdosis Haloperidol 3 30,5 mg

 Pimozid 0  0 mg Pimozid 2 8 mg

Middel-
dosis

Zuclopenthix-
ol 6 108 mg Middel-

dosis
Zuclopenthix-

ol 4 22 mg

    

Højdosis Chlorpro-
thenxin 7 1125 mg Højdosis Chlorpro-

thenxin 7 1300 mg

 Levomepro-
mazin 3 1300 mg Levomepro-

mazin 1 200 mg

Der er en nedgang i ordinationer og døgndosis af 1. generations 
præparaterne.
Færre borgere har nu ordineret 1. generations præparater.
Depotpræparater er ikke medtaget i tabel 3.22, (se tabel 3.23 for 
oversigt af 1. generations depotpræparater)

Figur 3.R: Borgere med antipsykotika 2008        Figur 3.S: Borgere med antipsykotika 2014

11%

89%

Procent borgere der indtager Antipsykotisk medicin 2014

Ingen
Antipsykotika           

Antipsykotika

10%

90%

Procent borgere der indtager Antipsykotisk medicin 2008

Ingen
Antipsykotika           

Antipsykotika

                    Figur 3.P: Borgere i behandling med sovemedicin 2008                     Figur 3.Q: Borgere i behandling med sovemedicin 2014  
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 Figur 3.T: Fordeling 1. generations antipsykotika 2008              Figur 3.U: Fordeling 1. generations antipsykotika 2014

Fordeling af 1. generations antipsykotika ordineret som depotmedicin ses af følgende tabel

Tabel 3.23 Depotpræparater 1. generations antipsykotika 2008/2014

Depotpræparater 2008 Depotpræparater 2014

Haloperidol 1 150 mg hv 2. 
uge Haloperidol 0 0

Perphenazinde-
canoat 2 324,6 mg hv 2. 

uge
Perphenazinde-

canoat 3 540,2 mg hv 
2. uge

Zuclopenthixolde-
canoat 7 1950 mg hv 2. 

uge
Zuclopenthixolde-

canot 4 950 mg hv 2. 
uge

Der er en nedgang i antallet af 1. generationspræparater ordineret som depotmedicin.

2. generations antipsykotika

Fordeling af 2. generations antipsykotika ses af følgende tabel

Tabel 3.24 2. generations antipsykotika 2008/2014

2008 Præparat Antal ordina-
tioner

Samlet 
dosis pr 

døgn
2014 Præparat Antal ordina-

tioner

Samlet 
dosis pr 

døgn

 Aripiprazol 5 105 mg Aripiprazol 1 30 mg

 Clozapin 11 4375 mg  Clozapin 8 3075 mg

 Olanzapin 10 295 mg  Olanzapin 17 410 mg

 Risperidon 6 21 mg  Risperidon 3 21,5 mg

 Quetiapin 5 4700 mg  Quetiapin 12 5750 mg

Ziprasidon 2 80 mg  Ziprasidon 1 160 mg

Depotpræparater er ikke medtaget i tabel 3.24, (se tabel 3.25 for oversigt 2. generations depotpræparater)
Fordeling af 2. generations antipsykotika ordineret som depotmedicin ses af følgende tabel

Halopridol

Pimozid

Zuclopenthixol

Chlorprothixen

LevomepromazinChlorprothixen 33%

Levomepromazin 14%

Pimozid 0%

Zuclopenthixol 29%

2008 - 1. generations antipsykotika

Halopridol 24%
Halopridol

Pimozid

Zuclopenthixol

Chlorprothixen

LevomepromazinChlorprothixen 40%

Levomepromazin 6%

Pimozid 12%

Zuclopenthixol 24%

2014 - 1. generations antipsykotika

Halopridol 18%

Ziprazsidon

Aripiprazol

Clozapin

Olanzapin

Quetiapin

Paliperidon

Risperidon

Quetiapin 0%

Paliperidon 0%

Risperidon 23%

Ziprazsidon 7%

Clozapin 25%

Olanzapin 34%

2008 - 2. generations antipsykotika

Aripiprazol 11%
Ziprazsidon

Aripiprazol

Clozapin

Olanzapin

Quetiapin

Paliperidon

Risperidon

Quetiapin 22%

Paliperidon 4%

Risperidon 18%

Ziprazsidon 4%

Clozapin 16%

Olanzapin 34%

2014 - 2. generations antipsykotika

Aripiprazol 2%

Tabel 3.25 Depotpræparater 2. generations antipsykotika 2008/2014

Depotpræparater 2008 Depotpræparater 2014

Olanzapin 0 0  Olanzapin 1
1

405 mg hv 3. uge
405 mg hv 2. uge

 Paliperidon 0 0  Paliperidon 2 250 mg hv 2. uge

 Risperidon 4 250 mg hv 2. uge  Risperidon 5 712,5 mg hv 2. uge

Der er sket en øgning i antallet af 2. generationspræparater ordineret som depotmedicin. 

          
       Figur 3.V: Fordeling 2. generations antipsykotika 2008                    Figur 3.W: Fordeling 2. generations antipsykotika 2014  

Der er sket en ændring i typen af antipsykotika der ordineres til borgerne. 
Brugen af Aripiprazol, Clozapin, Risperidon og Ziprasidon er faldet.

Præparaterne Paliperidon og Quetiapin er taget i brug siden 2008.

Antidepressiv medicin

Antidepressiva er opdelt i forskellige grupper
• TCA (Tertiære aminer)
• TCA (Sekundære aminer)
• SSRI
• NARI
• SNRI
• MAOI (irreversible)
• MAOI (RIMA)
• NaSSA
• Serotoninmodulerende stoffer
• Melatoninagonister

Antidepressiver har forskellige bivirkninger
• Noradrenerge : Ortostatiske gener
• Histaminerge: Sedation og vægtøgning
• Antikolinerge: Tørre slimhinder, synsforstyrrelser, obstipation og konfusion
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Procent borgere der indtager Antidepressiva 2008

Ingen
Antidepressiva          

Antidepressiva 
60% 40%

Procent borgere der indtager Antidepressiva 2014

Ingen
Antidepressiva          

Antidepressiva 
41% 59%

Sammenligning antidepressiva 2008/2014

 Figur 3.X: Borgere med ordineret antidepressiva 2008        Figur 3.Y: Borgere med ordineret antidepressiva 2014

I alt 24 borgere har ordineret antidepressiva i 2008, svarende til 60 % af borgerne på Tangkær.
I 2014 har 18 borgere ordineret antidepressiva, svarende til 41 % af borgerne.
 

Figur 3.Z: Antidepressiva ordinationer opdelt i specialer

Der har været en betragtelig nedgang i antallet af borgere som har ordineret antidepressivt medicin i Bomiljø SP, 
svarende til et fald på 41 %.
              

Antidepressiv medicin opdelt i specialer

  2008     2014
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Sertralin
Imipramin
Mirtazapin
Escitalopram
Citalopram
Mianserinhy-

drochlorid

Dulxetin
Noritriptylin
Venlafaxin

Paroxetin

Paroxetin 5%

Mianserinhy-
drochlorid  0%

Sertralin 0%

Venlafaxin 5%

Dulxetin 5%Noritriptylin 15%

Mirtazapin 30%

Escitalopram 20%
Citalopram 20%

2014 - Antidepressiva

Imipramin 0%

Sertralin
Imipramin
Mirtazapin
Escitalopram
Citalopram
Mianserinhy-

drochlorid

Dulxetin
Noritriptylin
Venlafaxin

Paroxetin

Paroxetin 0%

Mianserinhy-
drochlorid  4%

Sertralin 4%

Venlafaxin 7%

Dulxetin 11%Noritriptylin 11%

Mirtazapin 14%

Escitalopram 17%

Citalopram 28%

2008 - Antidepressiva

Imipramin 4%

     Figur 3.Æ: Fordeling af antidepressiva 2008                    
 

     Figur 3.Ø: Fordeling af antidepressiva 2014

I 2008 er antidepressiverne fordelt i grupperne: 

• TCA (tertiære aminer),
•  TCA (sekundære aminer),
•  SSRI,
• SNRI,  
• NaSSA.

I 2014 er ingen borger ordineret antidepressiver i gruppen TCA (tertiære aminer). Disse antidepressiver (Imipramin, 
Amitriptylin, Clomipramin) tilhører den gruppe med flest bivirkninger som tørhed af slimhinder, synsforstyrrelser, 
obstipation, konfusion, vægtøgning og ortostatiske gener.

Forbruget af antidepressiva er faldet fra 60 % til 41 % (se figur 3.X og 3.Y). Det største fald ses i Bomiljø SP (se figur 3.Z)

I 2014 er antidepressiverne fordelt i grupperne:

• TCA (sekundære aminer), 
• SSRI, 
• SNRI, 
• NaSSA.
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1  http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/318522

Bivirkningsmedicin

De fleste antipsykotika, især 1. generations antipsykotika, kan 
forårsage neurologiske og motoriske bivirkninger i form af 
akatisi, dystoni, parkonsonisme og dyskinesi1. For at afhjælpe 
dette ordineres bivirkningsmedicin.

Figur 3.Å: Oversigt bivirkningsmedicin 2008/2014 

Der har været fokus på forbruget af bivirkningsmedicin, sær-
ligt Akineton, som kan have en euforiserende effekt og derfor 
bør bruges med omtanke og forsigtighed. Her er forbruget 
nedbragt med 70 %. Således var der i 2008, 10 borgere i be-
handling med præparatet Akineton, hvor der i 2014 kun var 3 
borgere i denne behandling.

Særlige opmærksomhedsområder i psykofar-
maka behandling

Med henblik på at forebygge fejlmedicinering er der et eks-
tra fokus på medicinske risikoprofiler, lægemiddelbehandling 
med 3 eller flere 2. generations antipsykotika og lægemiddel-
behandling over rekommanderet dosis.

”I de senere år har man haft øget fokus på den psykofarmako-
logiske medicinering og risikoen for påvirkning af hjerterytmen 
eller udvikling af metabolisk syndrom. Der er en stigende op-
mærksomhed på brugen af polyfarmacy, dvs. behandling med 
flere antipsykotika på en gang, og evidensgrundlaget herfor. Der
 

1 http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grup  
 per/318522
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Tabel 3.26 Bivirkningsmedicin 2008/2014

Præparat 2008 2014 Præparat 2008 2014

Akineton 10 borgere 3 borgere Akineton 49 mg 22 mg

Lysantin 9 borgere 9 borgere Lysantin 1500 mg 1350 mg

Egazil 4 borgere 3 borgere Egazil 1,7 mg 3 mg

er lavet få studier vedrørende polyfarmacy, og indtil videre, er der 
sparsom evidens for brugen heraf. Det forekommer imidlertid 
ganske ofte, at der behandles med flere antipsykotika ad gangen. 
Dette gør sig ikke mindst gældende hos kroniske og svært psykisk 
syge borgere. Man vil derfor også forvente at der blandt borgerne
 på Tangkær vil være en del, som får mere end et antipsykotikum.
Ofte vil medicinændringer hos borgere med svær psykisk sygdom 
foregå over lang tid, særligt hvis der er indtrådt stabilisering på 
en given behandling. Man vil da være mere tilbageholdende med 
at ændre medicineringen”. 
(citat: Charlotte Rose Svendsen, Reservelæge)

Tabel 3.27 Antal borgere med særlige medicinske op-
mærksomhedsområder  2008/2014  

2008 2014

Antal borgere med medicinsk risikoprofil 13 32 % 19 43 %

Antal borgere med 3 eller flere 2. generations antipsykotika 1 2 % 1 2 %

Antal borgere med dosis over rekommanderet 12 29 % 8 18 %

Der er sket et fald fra 29 % til 18 % ordinerede doser over re-
kommanderet.

Medicinsk risikoprofil

For borgere over 18 år identificeres en medicinsk risikoprofil, 
når borgeren er i behandling med 12 eller flere lægemidler 
inklusiv pn-medicin, håndkøbsmedicin, kosttilskud og natur-
lægemidler.
Hos borgere, hvor der er kendskab til eller mistanke om mis-
brug, defineres den medicinske profil ved, at borgeren er i be-
handling med 8 eller flere lægemidler inkl. Pn-medicin, hånd-
købsmedicin, kosttilskud og naturlægemidler.

Tabel 3.28 Medicinsk risikoprofil 01.06.2015     

Antal borgere I alt Antal borgere med medi-
cinsk risikoprofil Procent

Tangkær 44 13 30  %

Bomiljø SP 29 10 34  %1

Bomiljø HS 15 3 20  %2

1 Viser procent af borgerne i Bomiljø SP
2 Viser procent af borgerne i Bomiljø HS

På Tangkær er der 1/6-2015 indskrevet 44 borgere, 13 af disse 
borgere, svarende til 30 %, har en medicinsk risikoprofil.
I forhold til Tangkærs specialer har 3 borgere ud af 15 i Bomil-
jø HS en medicinsk risikoprofil, svarende til 20 % af borgerne 
med Huntingtons Sygdom.
I Bomiljø SP har 10 borgere ud af 29 borgere en medicinsk risi-
koprofil, svarende til 34 % af borgerne i Bomiljø SP. 

Det bør bemærkes, at der siden november 2014 er sket et stort 
fald i antallet af borgere med medicinsk risikoprofil. Dette kan 
bl.a. forklares ved, at 2 borgere er flyttet til mindre indgriben-
de tilbud, og 2 borgere er afgået ved døden.
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Lægemiddelbehandling med 3 eller flere 
2. generations antipsykotika

Der er ikke evidens for at flerstofbehandling er bedre 
end enkeltstofbehandling. Derfor tilstræbes enkel-
stofbehandling, hvor det er muligt, da der potentielt 
er flere bivirkninger ved brug af flere præparater.

Figur 3.Åa: Antal borgere med 3 eller flere 2. generations antipsyko-
tika 2008/2014

Der har i henholdsvis 2008 og 2014 været 1 borger 
med tre forskellige ordinerede 2. generations an-
tipsykotika. Borgeren fra 2008 blev forsøgt reduceret 
uden held. Borgeren afgik ved døden i 2013 grundet 
somatisk sygdom. 
Borgeren fra 2014 er forsøgt reduceret, men uden at 
dette er lykkedes. 
Ingen borgere har mere end tre 2. generations an-
tipsykotika ordineret.

Lægemiddelbehandling over rekommanderet 
dosis (her udelukkende 2. generations antipsyko-
tika)
Rekommanderet dosis (anbefalet dosis) er den dosis, 
der står i produktresumeet. Vi plejer i hverdagen at 
kigge i pro-medicin.dk under doseringsforslag. Her 
står rekommanderet dosis i forhold til de forskellige 
indikationer. Dosis over denne anbefaling betegnes 
som ”over rekommanderet dosis”.

En konstatering vedrørende lægemiddelbehandlin-
gen af borgere med kompleks psykisk sygdom er, at 
disse borgere i højere grad end andre har behov for 
behandling i højere doser end rekommanderet. Der-
for er dette til stadighed et fokusområde i lægemid-
delbehandlingen. 
Denne viden er en aktiv del under medicinafstem-
ning og medicingennemgangen i Sundhedstjekket, 
og medinddrages i beslutningen om den aktuelle læ-
gemiddelbehandling.

Figur 3Åb: Antal borgere med lægemiddelbehandling over rekom-
manderet dosis 2008/2014

Der er henholdsvis 5 og 4 borgere i 2008 og 2014 
med en dosis 2. generations antipsykotika over re-
kommanderet.
To borgere er repræsenteret begge år. Den ene bor-
ger er reduceret i dosis, den anden borger er øget i 
dosis.

De ordinerede præparater, der i 2008 er ordineret 
over rekommanderet, er: Zyprexa, Risperdal Consta 
og Seroquel.
De ordinerede præparater, der i 2014 er ordineret 
over rekommanderet, er: Zeldox og Risperdal Consta
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GAF (Global Assessment of Function)

GAF-skalaen er en skala med værdier fra 0-100. Jo høje-
re score, jo bedre funktionsevne 
Skalaen bruges til at vurdere borgerens funktioner. 
Man skønner over de samlede psykologiske, sociale og 
arbejdsmæssige funktioner, som strækker sig mellem 
fuldstændig psykisk velbefindende = 100 og yderste 
sygdomskonsekvenser =1

• Der bliver ikke foretaget en GAF-sco-  
 ring for borgere der er ældre end 67 år.

• Der bliver ikke foretaget en GAF-scor-
 ing for borgere med Huntingtons 
 Sygdom. GAF-scoren benyttes derfor 
 kun i Bomiljø SP. I stedet  udarbejdes et 
 funktionsevnevurderingskema i Bomiljø 
 HS (se funktions-evnebeskrivelse side 58). 

Tabel 3.29 GAF-score fordelt i trin  

GAF-score Bomiljø SP 2011 2012 2013 2014

10-19 1 0 2 3

20-29 8 6 8 9

30-39 14 12 10 9

40-49 3 5 1 1

50-59 0 1 1 0

Gennemsnit1 32,38 33,13 31,95 27,86

1 Grundet ind- og udflytninger er der et fald i GAF-scorens gen-
nemsnit, dvs.  flere borgere med høj GAF-score er fraflyttet Tangkær, og 
flere borgere med lav GAF-score er indflyttet på Tangkær.

GAF-scoren skønnes i slutningen af hvert Sundheds-
tjek-statusmøde. Perioden, der bruges til skønnet, er 
den sidste måned op til Sundhedstjek.
Borgere med en høj GAF-score bliver typisk tilbudt en 
bolig på Tangkær med længere afstand til fagpersoner-
ne og/eller tilbydes bostøtte i en bolig, typisk i lokal-
området eller flytter til kommunale tilbud.
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Udvikling af GAF-score for borgere med misbrug

Fald i GAF 45%

Stabilt GAF 33%

Forbedret GAF 22%

GAF hos borgere med misbrug

Nedenstående ses GAF-resultater for borgere med misbrug. 
Her er der foretaget mere end en vurdering for at kunne vise 
udvikling i niveauet.

Tabel 3.31 GAF-scoringer hos borgere med misbrug

2011 2012 2013 2014

1 35 31 29 28  

2 35 38 28 25  

3 35 34 fraflyt   

4 29 40 35 fraflyt  

5 33 33 21 21  

6 28 41 35 37  

7 35 35 fraflyt   

8 45 44 51 42  

9 1 23 12 12
 1 Borger ikke indflyttet på Tangkær indeværende år          

Figur 3.Åd: Udvikling af GAF-scoren for borgere med misbrug

I alt har 2 borgere en forbedret GAF-score i undersøgelsespe-
rioden, og 3 borgere har haft et stabilt GAF-niveau (se figur 
3.Åd)
 
For borgere med misbrug (se tabel 3.31 og figur 3.Åd):

• GAF-scoren er forbedret i løbet af undersøgelsesperi-
oden for 2 borgere, svarende til 22 % af borgerne.
• GAF-scoren er stabil i løbet af undersøgelsesperio-
den for 3 borgere, svarende til 33 % af borgerne.
• GAF-scoren er faldet i løbet af undersøgelsesperio-
den for 4 borgere, svarende til 45 % af borgerne.

Figur 3.Åc: Udvikling af GAF-scoren 2011-2014

Udvikling af GAF-score 2011-2014

Fald i GAF 40%

Stabilt GAF 20%

Forbedret GAF 40%

GAF scoren hos borgere med deltagelse i Sund-
hedstjek samtlige år, 2011-2014

I alt 15 borgere har fået skønnet en GAF-score i hele Sund-
hedstjekperioden 2011-2014.

Tabel 3.30 GAF-scoringer 2011-2014

 2011 2012 2013 2014

A 27 35 36 /1

B 31 31 35 32

C 35 31 29 28 *

D 21 20 20 15

E 35 38 28 25 *

F 36 /2 /2 36

G 31 36 38 39

H 35 30 33 33

I 20 26 29 24

J 33 33 21 21 *

K 28 41 35 37 *

L 39 32 35 34

M 19 23 30 32

N 29 31 33 /2

O 45 44 51 42 *  
1 Grundet borgerens kommunikative vanskeligheder er GAF-scoring   
 ikke mulig
2 Grundet borgerens fremskredne alder er der ikke foretaget GAF-sco-  
 ring

I alt har 6 borgere en forbedret GAF-score i undersøgelsespe-
rioden, og 3 borgere har haft et stabilt GAF-nivaeu (se figur 
3.Åc).

5 af de borgere, der har deltaget i hele perioden, har et mis-
brug, hvilket svarer til 33 % af alle de borgere, der har deltaget 
i alle fire år (borgere med misbrug er markeret med * i tabel 
3.30).

• 4 af disse borgere har haft et fald i deres GAF-  
 score i perioden, hvilket svarer til 67 % af alle borger  
 ne med fald i GAF-scoren. 

• 1 af disse borgere har haft en positiv udvikling i   
 sin GAF-score i perioden, hvilket svarer til 17 % af   
 borgerne med en forbedring i GAF-scoren. 

Ses der bort fra borgere med misbrug, er GAF-scoren steget 
for 40 % af borgerne, og den har ligget stabilt for 20 % af bor-
gerne.
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Udvikling af GAF-score for borgere uden misbrug 
Bomiljø SP

Fald i GAF 24%

Stabilt GAF41%

Forbedret GAF 35%

Figur 3.Åe: Udvikling af GAF-scoren for borgere uden misbrug

I alt har 6 borgere en forbedret GAF-score i undersøgel-
sesperioden. Og 7 borgere har haft et stabilt GAF-ni-
veau (se figur 3.Åe)

For borgere uden misbrug er (se tabel 3.32 og figur 
3.Åe):

• GAF-scoren forbedret i løbet af undersøgel- 
 sesperioden for 6 borgere, svarende til 35 %  
 af borgerne. 

• GAF-scoren stabil i løbet af undersøgelsespe- 
 rioden for 7 borgere, svarende til 41 % af bor- 
 gerne.

• GAF-scoren faldet i løbet af undersøgelsespe- 
 rioden for 4 borgere, svarende til 24 % af bor- 
 gerne.

GAF hos borgere uden misbrug

GAF-resultater for borgere uden misbrug hvor der er 
foretaget mere end 1 vurdering for at kunne vise ud-
vikling i niveauet.

Tabel 3.32 GAF-scoringer hos borgere uden mis-
brug

 2011 2012 2013 2014  

1a 30 47 48 bostøtte  

2a 27 35 36 /1  

3a  2  2 23 23  

4a 31 31 35 32  

5a 21 20 20 15  

6a 36 /3 / 36  

7a  2  2 29 25  

8a 31 36 38 39  

9a 35 30 33 33  

10a 39 38 fraflyt   

11a 41 41 39 mors  

12a 20 26 29 24  

13a 39 32 35 34  

14a 33 25 mors   

15a 25 28 fraflyt   

16a 19 23 30 32  

17a 29 31 33 /
1 Grundet borgerens kommunikative vanskelighe-  
 der er GAF-scoring ikke mulig
2 Borgeren ikke indflyttet på Tangkær indevæ-   
 rende år
3 Grundet borgerens fremskredne alder er der    
 ikke foretaget GAF-scoring
 
Borgere med kun én GAF-score er ikke medta-  
get i denne tabel.
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1 http://www.rm.dk/globalassets/media/psykiatri-og-social/hmu-psykiatri-og-social/2013/24-april-2013/4.2---model-for-sikkerhed---behand 
 lingspsykiatrien-godkendt-03-04-2013-3.pdf

 

Vold og trusler 

Data i dette afsnit er gældende for alle borgere indskre-
vet på Tangkær.

Vold og trusler bliver registreret på Tangkær af hensyn 
til fagpersonernes sikkerhed. Hændelserne bliver eva-
lueret i arbejdsmiljøgruppen med henblik på at styrke 
sikkerheden for fagpersonerne.
    

For yderligere at styrke sikkerheden for fagpersonerne 
blev der i juni 2012 indført risikovurderingsredskabet 
Brøset Violence Checklist1 (BVC), på Tangkær. 
Formålet med BVC er at vurdere sandsynligheden for, 
at der i det kommende døgn opstår risikofyldte situati-
oner for fagpersonerne samt at forebygge og minimere 
risikofyldte situationer.
BVC består af 6 parametre hvorfra borgerens habituel-
le tilstand beskrives. Parametrene vurderes tre gange 
dagligt (se figur 3.Åg). 

Ugedag _____ Kl.10 Kl.16 Kl.22 Ekstra

Forvirret

Irritabel

Støjende adfærd

Verbalt truende

Fysisk truende

Angreb på genstand

Sum

Signatur

Figur 3.Åg: Risikovurderingsskema

Voldsbegrebet dækker følgende former for vold, krænkelser og trusler:

• Overgreb, slag, spark, bid, spytning mm.
• Fysiske eller psykiske trusler
• Længere varende risiko for vold eller trusler om vold
• At være vidne til vold eller trusler
• Vold mod inventar
• Sexchikane og andre former for krænkelser
• Andre former for chikane, herunder gentagne telefoniske henvendelser, breve, hærværk på ejendele
• Psykiske reaktioner i forbindelse med selvskadende adfærd

Figur 3.Åf: Tangkærs definition af vold

Målgruppen af borgere som bliver risikovurderet opfylder mindst ét af følgende kriterier:

• Borgeren er idømt en retslig foranstaltning på baggrund af handlinger, som potentielt kan have betydning for  
 fagpersonernes sikkerhed
• Tangkær er bekendt med episode/r indenfor en aktuel tidshorisont, hvor borgeren har udvist udadreagerende  
 adfærd
• Borgeren har et misbrug

Vurderingen skal foretages i fællesskab af to fagpersoner, der indgår i relationsarbejdet med borgerne.

Funktionsevnevurdering

Funktionsevnevurderingen er opbygget ud fra ICF, som 
er et internationalt godkendt redskab til at indsamle al-
lerede kendte oplysninger til et fælles standardiseret 
sprog.

Funktionsevnevurderingen er udarbejdet ud fra ICF af 
alment praktiserende læge Johannes Brockstedt, faglig 
områdeleder Janne Martinussen, afdelingsleder Lars 
Bording, kvalitetsfacilitator Anna Marie Frey Laursen 
og fagpersoner fra Bomiljø HS. 

Funktionsevnevurderingen samler værdier fra 0-140. Jo 
højere score, jo dårligere funktionsevne.
Det er forventeligt at borgerens score på funktionsev-
nevurderingen stiger, da Huntingtons Sygdom er en 
degenererende sygdom.

Tabel 3.33 Funktionsevneniveau   
  

Funktionsevnevurdering 2011 2012 2013 2014

Borger 1 - - - 89

Borger 2 - - - 53

Borger 3 - - 66 104

Borger 4 - - - 56

Borger 5 - 102 982

Borger 6 - 94 - -1

Borger 7 - 133 - 1282

Borger 8 - - 26 102

Borger 9 - 62 - 70

Borger 10 - 68 - 683

Borger 11 - - - 39

Borger 12 - 125 - -1

Borger 13 - - - 32

Borger 14 - 47 - 79

Borger 15 - 128 - -1

Borger 16 - 112 - -1

Borger 17 - 96 - 115

Borger 18 - - - 81

Gennemsnits score - 96,7 46 73

1 Borger afgået ved døden
2 3 borgere har i perioden forbedret sit funktionsniveau (se ta- 
 bel 3.33, borger 5, 7 og 8). 
3 1 borger har bevaret sit funktionsniveau (se tabel 3.33, bor 
 ger 10)

Funktionsevnen er forbedret for 21 % af borgerne i 
2014, og den er forblevet stabil hos 1 %.  
På trods af en degenererende lidelse kan der i nogle 
tilfælde ske en forbedring. En af årsagerne på den for-
bedrede og stabile funktionsevne er, at når sygdom-
men udvikler sig og flere områder i hjernen bliver ramt, 
kan visse funktioner blive bedre, f.eks. at borgeren ikke 
længere er udadreagerende, så forbedres scores på 
dette område. En anden årsag er, at fagpersonerne har 
fundet en velegnet strategi for støtten til borgeren, og 
at borgeren derved fungerer bedre end først antaget.
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Bomiljø SP Magtanvendelser skema 1

Antallet af vold- og trusselsepisoder bliver registreret 
og opdelt i specialerne Bomiljø SP og Bomiljø HS.

Bomiljø SP

Figur 3.Åh: Antal volds- og trusselsregistreringer i Bomiljø SP i undersø-
gelsesperioden

Antallet af vold og trusler er faldet markant i Bomiljø SP 
i undersøgelsesperioden. 
Efter opstart af BVC er antallet af volds- og trussels-
anmeldelser faldet drastisk. Vi har en hypotese om, 
at årsagen til dette skyldes indførelsen af BVC og de 
medførende faglige vurderinger på borgernes konflikt-
signaler samt den faglige udvikling fra Kompleksitets-
håndteringskurset.

Bomiljø HS

 Figur 3.Åi: Antal volds- og trusselsregistreringer i Bomiljø HS i undersø-
gelsesperioden

Antallet af vold og trusler er steget i Bomiljø HS. Det-
te skyldes, at et par af borgerne har haft en degene-
rerende udvikling af deres Huntingtons Sygdom, hvil-
ket betyder at de svækkes kognitivt. Når sygdommen 
degenererer ses ofte en udadreagerende adfærd, idet 
borgerne rammes af frustration over sine manglende 
funktioner.

Bomiljø SP vold og trusler
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Bomiljø HS vold og trusler
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Magtanvendelser

Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller 
tvang i plejen af mennesker. Ethvert menneske har 
en grundlovssikret ret til at bestemme over sit eget 
liv og til at sige nej til tilbud om hjælp og støtte. 
I særlige tilfælde er hverken en ekstra pædagogisk 
indsats eller en pleje, der tager særlig højde for pro-
blemerne, tilstrækkelig til at opnå den nødvendige 
sikkerhed1.

Magtanvendelser er indgreb i selvbestemmelsesret-
ten og omfatter alle tilfælde, hvor en borger ved en 
andens fysiske indgriben begrænses i sin frie færden. 
Magtanvendelse foreligger, hvor borgeren ikke frivil-
ligt medvirker til foranstaltningen (SEL. §108,stk6, og 
§137 jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014) 
Alle former for magtanvendelse skal registreres og 
indberettes.
Når der anvendes magt skal enten skema 12 eller ske-
ma 23 udfyldes.

Alle magtanvendelser bliver drøftet på teammøder 
med henblik på at udvikle tilgangen til borgeren 
således, at magtanvendelser kan undgås. Viden fra 
Kompleksitetshånderingskursus, hvor der trænes i 
perspektivering, har stor indflydelse på de pædago-
giske metoder, der vurderes brugbare i forebyggen-
de øjemed. Der er samme procedure til begge typer 
magtanvendelser.

Bomiljø SP  

Magtanvendelser med godkendelse fra kommu-
nal bestyrelse     

Figur 3.Åj: Anvendte magtanvendelser med godkendelse i Bomiljø SP 
i undersøgelsesperioden

Der er ingen magtanvendelser med godkendelse 
foregået i undersøgelsesperioden.
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1  Socialministeriet∙Omsorg og magt om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
2 Skema 1 anvendes, når kommunalbestyrelsen har godkendt, at der i en nærmere afgrænset periode anvendes personlig alarm, pejlesystemer,  
 særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og/eller fastspænding med bløde stofseler.
3 Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: *Akut fastholdelse og føren efter § 126. * Magtanvendelse i form af personlig alarm, pejlesystem,   
 særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og/eller fastspænding med bløde stofseler, hvor der endnu ikk  
 er søgt om tilladelse, eller hvor der endnu ikke er givet tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
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Figur 3.Åk: Anvendte § 126  magtanvendelser i undersøgelsesperioden                      

Figur 3.Ål: Oversigt hændelsestyper ved § 126 magtanvendelser Bomiljø SP

Der er i undersøgelsesperioden sket et fald i antallet af SEL. §126 magtanvendelser. 
Særligt hændelser hvor fagpersonerne har fastholdt og/eller ført en borger.

Bomiljø HS
Magtanvendelser med godkendelse fra kommunal bestyrelse          

Figur 3.Åm: Anvendte magtanvendelser med godkendelse i  Bomiljø HS i undersø-
gelsesperioden

I alt er der foregået 3 magtanvendelser med godkendelse i undersøgelsesperioden.
Alle hændelserne er sket i forbindelse med SEL.  § 126a, personlig hygiejne.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

                   Hændelsestyper Bomiljø SP

Fastholdelse
og/eller føren

Personlig 
hygiejne

    2011 2012 2013          2014

1
22

1

77

3

1

               Bomiljø HS magtanvendelser skema 1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

    2011 2012 2013          2014

0 0 0

3

A
nt

al
 h

æ
nd

el
se

r

                                                                                  Bomiljø SP magtanvendelser skema 2
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Afsnit 4
Socialfaglige indsatser

Indledning

Data er indsamlet på Afdækningsmødet. Grundet ind- 
og udflytninger, samt borgernes individuelle ønsker til 
aktiviteter i dagligdagen, varierer antallet af deltagere i 
de forskellige fokusområder.

I alt har 24 borgere været bosiddende på Tangkær i 
hele undersøgelsesperioden. Det vil fremgå tydeligt af 
data, hvis de udelukkende udspringer af den gruppe 
borgere.

Tandstatus

Visse lægemidler påvirker borgernes tandstatus og 
kræver hyppigere tandlægebesøg. Ligeledes har bi-
virkninger som mundtørhed samt rygning stor indfly-
delse på borgernes tandstatus.

Tabel 4.1 Oversigt tandbehandling 2011-2014

1 4 borgere har ingen tænder og går derfor ikke til tandlæge.
2 3 borgere har ingen tænder og går derfor ikke til tandlæge.

På Tangkær opfordres borgerne dagligt til mundhygi-
ejne, hvis det skønnes at være nødvendigt. Ca. en tred-
jedel får dagligt hjælp til børstning af tænder og/eller 
proteser.  
Borgere, der skal til tandlæge, får tilbud om hjælp til 
tidsbestilling og ledsagelse til behandling hos tandlæ-
gerne.

Tilbuddet fra specialtandlæge betyder, at borgere med 
svære psykiske lidelser kan modtage tandbehandling i 
det omfang, de magter det på dagen. 
Før Sundhedstjek var ingen af borgerne på Tangkær 
ordineret tandplejeprodukter, i 2014 er 4 borgere ordi-
neret specialtandpasta.
I perioden 2011-2014 er 6 forskellige borgere gået fra 
ikke at gå til tandlæge til at benytte enten almen eller 
specialtandlæge.

Kost

Kostpolitikken bygger på en række kvalitets- og ser-
vicestandarter inden for områderne produktkvalitet, 
sundhedsfremme, borgerinddragelse og service fra 
køkkenet. Dette skal dels sikre, at borgere og fagper-
soner ved, hvad de kan forvente fra køkkenet, og dels 
at tilbuddet lever op til den forpligtigelse, vi har om 
at servere ernæringsrigtig kost, hvor der tages højde 
for borgernes præferencer og somatiske behov.
En anden ting, vi har fokus på, er ”hjernemad”/brain-
food, hvor vi bruger flere råvarer, som kan have gavn-
lig effekt på hjernens processer. Hjernen er det første 
af vore organer, til at drage nytte af den mad vi ind-
tager. Hjernen har brug for en lang række vitaminer, 
mineraler og fedtstoffer for at fungere optimalt1,2.  
Disse findes i en lang række fødevarer, som i forve-
jen indgår som en naturlig del af maden på Tangkær. 
Dog er nogle af kvalitetsstandarderne udarbejdet 
specifikt med henblik på at sikre, at der bl.a. tilbydes 
nødder, mandler, frugt og grønt samt fisk dagligt. Ved 
at sikre variationen i maden øger vi også sandsynlig-
heden for, at hjernen får det, den har brug for. 

Det sunde valg skal gøres til det nemme valg!

På Tangkær arbejdes med at forbedre kosttilbuddet 
fra køkkenet, så det er tilpasset de enkelte grupper 
af borgere og deres sundhedsmæssige behov. Der-
udover bruger vi Nudging3 som metode bl.a. ved 
at ændre i den fysiske indretning og interiør, så det 
hjælper borgerne med at spise sundere. Eksempelvis 
ved at bruge mindre tallerkener, bruge farvede un-
derlag samt ved at tænke over retternes placering på 
buffeten og lignende. 

Vi har to hovedgrupper som har forskellige behov og 
samtidig tager vi højde for individuelle behov. Ho-
vedgrupperne er beskrevet som Bomiljø SP og Bom-
iljø HS.

Bomiljø SP

I køkkenet, hvor vi serverer den fedtfattige og fiberri-
ge kost, er fokus, at det sunde valg skal være det lette
valg. Maden er generelt fedtfattig, så borgerne ikke 
behøver tænke så meget over, hvad de vælger fra 
buffeten. I planlægning af den mad der serveres, ta-
ges der naturligvis hensyn til borgernes ønsker, og 
samtidig sørger vi for, at der er variation i maden, og 
at det er muligt at spise efter de 10 kostråd.
På denne måde, kan vi favne de individuelle behov, 
som borgerne har, da sund mad er individuelt be-
stemt.

Bomiljø HS

Der produceres energitæt mad til borgere med Hun-
tingtons Sygdom og til nogle enkelte borgere i Bom-
iljø SP, som har brug for flere kalorier, samt mad og 
drikke som er velegnet for borgere med synkebe-
svær. Tilbuddet til borgere med Huntingtons Sygdom 
er meget varieret, da der til hvert måltid vurderes på 
borgerens evne til at indtage en given konsistens, og 
det derfor skal være muligt at skifte til en mere tyg-
ge/synkevenlig konsistens, hvis behovet viser sig.

Kostvejledning

Klinisk diætist på Tangkær er til rådighed med vejled-
ning af borgere og fagpersoner i forhold til sund kost. 
Det har vist sig, at vejledning vedrørende vægttab 
har størst effekt i forbindelse med måltider, da det er 
svært for nogle af borgerne, rent kognitivt, at omsæt-
te samtaler til praksis på grund af den psykiske lidel-
se, afhængighed af rusmidler og evt. bivirkninger af 
medicin. Udover vejledning i forbindelse med vægt-
tab vejleder diætisten også i valg af mad til personer, 
som er ernæringstruede og/eller har tygge-synke-
besvær eller i forbindelse med andre somatiske syg-
domme eksempelvis diabetes, KOL, leversygdomme 
o. lign.

Borgere på Tangkær kan modtage socialfaglig støtte 
og hjælp til kosten. Eksempler på socialfaglig støtte 
kunne være: vejledning i valg af mad i forhold til dia-
betes, vægttab og bibeholdelse af vægt, vejledning 
i indkøb af fedtfattige og sukkerfrie produkter, sam-
taler om anbefalede portionsstørrelser, motivation i 
forhold til at spise sufficient, støtte og kompenseren-
de hjælp til at spise, samvær omkring måltiderne og 
vejledning om sociale spilleregler i forbindelse her-
med. 
Klinisk diætist tilbyder planlagte såvel som ad hoc 
samtaler til både borgere og fagpersoner om kost-
vejledning.

Den mad vi tilbyder på Tangkær tager udgangspunkt 
i en kostpolitik, som foreskriver, at måltiderne er af 
høj kvalitet ernæringsmæssigt. Ligeledes imøde-
kommer den borgernes behov for socialt samvær.

I 2011 lykkedes det en af borgerne at forebygge dia-
betes ved at ændre sine kostvaner og dyrke motion 
dagligt.

              Tabel 4.1 Oversigt tandbehandling 2011-2014

Antal borgere i tandbehandling 2011 2012 2013 2014

Antal borgere der ikke går til tandlæge 101 102 82 112

Antal borgere til behandling ved almindelig tandlæge 20 20 16 20

Antal borgere til behandling ved specialtandlæge 5 7 7 9

Antal borgere der går regelmæssigt til tandlæge 21 22 19 21

1 Bourre JM (2006) Effects of nutrients (in food) on the structure and function of the nervous system: update on dietary requirements for brain.  
 Part 1: micronutrients. The journal of Nutrition, Health and Aging. Vol 10, nr 5.  
2 Helene Elsass Center (2009) Food for Brains

3 http://thenudgingcompany.com/nudging/
 Nudging handler om at fremme folks gode intentioner, så de bliver til reelle adfærdsændringer ved at give et lille ’puf’ et lille ’nudge’
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Tabel 4.2 Borgere i Sundhedstjek der ikke dyrker motion eller får pulsforøgelse, 2011-2014 

Antal borgere uden motionsaktiviteter 2011 2012 2013 2014

Ingen motion som får pulsen op 9 10 9 11

Borgere som ikke får pulsen op, har hovedsageligt en eller flere lidelser. Det kan være borgere med KOL, borgere i 
kørestol helt uden gangfunktion, apopleksi, hjerteproblemer, borgerens psykiske lidelse og Huntingtons Sygdom i et 
fremskredet stadie.
 

Tabel 4.3 Borgere i Sundhedstjek med motionsaktiviteter, 2011-2014

Antal borgere med motionsaktiviteter1 2011 2012 2013 2014

Træning med fysioterapeut 3 4 8 12

Spinning 1 0 4 4

Motionsrum 6 6 6 7

Boldgymnastik 0 2 6 4

Sport i hallen 2 1 2 2

Gågruppe 2 1 4 5

Træner i egen bolig 1 2 3 4

Gåture rundt på Tangkær 4 5 2 3

Gåture i nærområdet/lokalområdet 12 10 9 10

Cykelture i nærområdet/lokalområdet 3 4 2 3

Svømning2 4 1 0 1

Løbeture 2 2 0 0

1 På grund af ind og udskrivninger varierer antallet af borgere som deltager i de forskellige aktiviteter. Ligeledes vil borgernes forskellige ønsker  
 til motion påvirke aktiviteterne og deltagerantallet. 
2  Efter Tangkær i 2012 fik spa og wellness faciliteter er antallet faldet.

Der er en lang række tilbud til borgerne på Tangkær om motion. Borgerne bliver støttet, vejledt og motiveret til at 
deltage i motionsaktiviteter sammen med de øvrige borgere og med fagpersonerne. Borgerne får hjælp til at struk-
turere deres dagligdag således, at de kan deltage i de aktiviteter de ønsker, og så de har mulighed for ledsagelse af 
fagpersoner. 
Nogle få borgere ønsker ikke tilrettelagt motion, men får motion på anden vis ved f.eks. at træne selvstændigt med 
håndvægte eller lignende i egen bolig.
Motion er for nogle borgere en del af deres komplementære strategier1, som de bruger bevidst for at forbedre deres 
psykiske velvære.
Derudover tilbydes motion som en komplementær strategi.

1 Mange borgere i psykiatrien benytter andre strategier end medicin til at få det bedre. Det kan være, fordi medicin alene ikke hjælper i   
 tilstrækkelig grad, idet man oplever bivirkninger ved medicinen eller andet. Sådanne komplementære strategier er alt det, man gør eller   
 benytter for at få det bedre. Komplementære strategier kan være mange ting. De mest almindeligt forekommende er NADA-akupunktur   
 og motion, men det kan også være at høre musik, afspænding, massage, kugledyne, kost, samtale og samvær mm. www.socialstyrelsen.  
 dk/medicinpaedagogik

Motion og bevægelse 

Det øgede fokus på fysisk aktivitet og motion har be-
tydet, at Tangkær i 2011 har afholdt en inspirationsdag 
for samtlige fagpersoner, hvor vi benyttede os af de 
gratis muligheder, som lokalområdet byder på. Succes-
kriterierne for temadagen var ikke alene at skabe lyst 
og interesse for motion og bevægelse, men i høj grad 
at danne grobund for en forandring i vores måde at 
tænke og bruge motion på Tangkær. 
Indgangsvinklen var, at alle skulle have mulighed for 
at ”vær med/vejr med” i de individuelle aktiviteter, for 
dermed at øge muligheden for, at det blev en succes 
for alle. Ved at fagpersonerne prøvede motion på egen 
krop, gik forrest og viste vejen for borgeren, understøt-
tedes den ønskede forandring, der i sidste ende skulle 
øge borgernes sundhed.
Effekten af motionsdagen var og er, at der sker daglige 
og ugentlige motions- og bevægelses aktiviteter. Der 
er oprettet gågruppe1, sportsaktiviteter i den lokale 
hal2, Tour de Tangkær3 mv. 
Tangkær definerer begreberne ”Motion og bevægelse” 
som aktivitet, der øger den enkelte borgers pulsfre-
kvens. Begreberne dækker over aktiviteter, der traditio-
nelt betegnes som idræt og aktiviteter der traditionelt 
betegnes som værende let bevægelse.

Den daglige koordinering lettes ved at aktiviteterne 
er synlige i kalenderen. Dette har betydet, at borgerne 
møder mere stabilt op til de fysiske aktiviteter, de har 
valgt at deltage i.

Lettere tilgængelighed til og synlighed af aktiviteter 
gør, at nogle borgere har brugt fysisk aktivitet i større 
grad end tidligere, i stedet for pn-medicin. Den øge-
de fysiske aktivitet betyder, at borgerne oplever bed-
re søvn, øget fysisk og psykisk velvære, og de føler sig 
motiveret til at motionere regelmæssigt. Én borger har 
udtalt, at det har været medårsag til rehabilitering og 
fraflytning fra Tangkær. Andre har fortalt at de sover 
bedre, bliver i bedre humør, er mere ”omgængelige” 
efter f.eks. spinning og føler det som et frirum i hver-
dagen.

Derudover påvirker den lettere tilgængelighed til Tang-
kærs aktivitetsmuligheder alle, der færdes på Tangkær 
– f.eks. fagpersoner og frivillige, som derved også har 
benyttet sig af de fysiske rammer sammen med bor-
gerne f.eks.  ved ”små” fodboldkampe, når der er plads 
til det i arbejdsdagen. Herved oplever borgerne mere 
overskud, og har noget fælles at tale om.

1 Hver onsdag benyttes lokalområdet til en gåtur i det fri. 
2 Boldspil og badminton
3 Internt motionscykelløb for borgere og fagpersoner, hvor  man parallelt med Tour de France dyster om at cykle flest kilometer.
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Afhængighed

På Tangkær dækker begrebet afhængighed over alle 
former for stimuli, der dækker forskellige slags behov 
(kaffe, mad, narkotiske stoffer, kontakt, selvskadende 
adfærd, tobak, alkohol, søvn, chokolade, OCD lignende 
handlinger mm).  

At nævne chokolade, kaffe, søvn o. lign. er et bevidst 
forsøg på at understøtte vores bevidsthed om, at vi alle 
er afhængige af noget. At sidestille afhængighed af ek-
sempelvis narkotiske stoffer, selvskadende adfærd og 
kaffe giver, i vores optik, mulighed for en ligeværdig og 
fordomsfri dialog om afhængigheden. 

Vi anskuer afhængigheden ud fra et socialt perspektiv, 
hvor vi sammen med den enkelte borger, ud fra et fæ-
nomenologisk syn forsøger at forstå handlingens me-
ning, mere end vi er optaget af at finde handlingernes 
årsag.

Tabel 4.4 Borgere i Sundhedstjek uden misbrug og 
afhængighed, 2011-2014   

     

Tabel 4.5 Borgere i Sundhedstjek med misbrug og 
afhængighed udspecificeret, 2011-2014

1 Grundet ind og udflytninger er tallene ikke fyldestgørende,  
 da der kan være borgere med misbrug/afhængighed som  
 ikke har deltaget i sundhedstjek
2 Heroin, kokain, amfetamin, ecstasy

        

Antal borgere uden misbrug / 
afhængighed 2011 2012 2013 2014

Ingen misbrug / afhængighed 12 10 9 11

29 % 27 % 27 % 27 %

Antal borgere med misbrug / 
afhængighed 2011 2012 2013 2014

Ryger pibe 2 2 3 2

Cigaretter 25 17 21 26

Hash 5 5 4 5

Alkohol1 2 1 1 2

Benzodiazepiner 8 8 6 5

Euforiserende stoffer2 5 4 3 3

Ritalin 1 1 1 1

Morfin 0 0 1 0

Naturmedikamenter 1 1 1 1

Mad 2 2 2 2

Kaffe 1 2

Sodavand 1 2

Ingen tal er opgjort for selvskadende adfærd, tre bor-
gere har i løbet af undersøgelsesperioden haft selv-
skadende adfærd.
To borgere har haft OCD lignende handlinger.

Borgere med et misbrug får på Tangkær forskellige 
tilbud, bl.a. tilbydes gruppeforløb i en specialgruppe, 
tilbud om ledsagelse ved individuelle samtaler med 
rusmiddelskonsulent, ledsagelse og motivation til 
samtaler på rusmiddelcenter, støttesamtaler og led-
sagelse til aktiviteter.

Tabel 4.6 Rygere i Sundhedstjek 2011-2014

Antal borgere der ryger 2011 2012 2013 2014

Antal rygere 25 17 21 26

59 % 46 % 64 % 63 %

Fire borgere på Tangkær er i medicinsk behandling 
med Antabus for deres misbrug og tre borgere med 
metadon.
Borgere i behandling med metadon er automatisk 
tilknyttet et rusmiddelcenter.

F.eks. får borgere med afhængighed af cigaretter til-
bud om hjælp og støtte til indkøb og administration, 
såfremt dette ønskes. Borgere med et stort forbrug af 
cola får samme tilbud.
Borgerne tilbydes støttesamtaler omkring afhæn-
gigheden. Nogle borgere har på baggrund af støtte-
samtaler nedsat deres cigaretforbrug, ved at erstatte 
nogle af cigaretterne med dampere eller e-cigaretter. 
En enkelt borger er opstartet med nikotinplaster un-
der en hospitalsindlæggelse og er fortsat efter ud-
skrivelse.
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Tabel 4.7  NADA akupunktur pr. borger indskre-
vet på Tangkær 2011-2014

2011 2012 2013 2014

Borger 1 8 32 65 -1

Borger 2 21 28 27 63

Borger 3 1 1 11 2

Borger 4 15 14 02 2

Borger 5 5 9 1 2

Borger 6 11 12 1 1

Borger 7 5 0 1 0

Borger 8 1 0 0 1

Borger 9 0 1 0 2

Borger 10 1 - - -

Borger 11 - 7 - -

Borger 12 3 0 0 -

Borger 13 25 36 23 -

Borger 14 3 0 0 0

Borger 15 0 2 - -

Borger 16 - 2 - -

Borger 17 4 2 0 0

Borger 18 2 0 0 -

Borger 19 1 0 0 0

Borger 20 1 0 0 0

Borger 21 - 2 0 0

Borger 22 1 0 0 -

Borger 23 2 2 0 0

Borger 24 2 1 0 0

Borger 25 - - 4 -

Borger 26 - - 3 18

Borger 27 - - - 2

I alt 112 151 115 93

1 En streg – betyder at borgeren ikke har boet på Tangkær i  
 indeværende år. 
2 Borgeren har boet på Tangkær i indeværende år, men har  
 ikke ønsket at modtaget NADA akupunktur.
3 Borgeren fraflyttet primo april

Der er sket et fald i NADA akupunkturen.
NADA bruges som en komplementær strategi. Bl.a. 
indskrives NADA på borgerens pn-medicinliste og 
tilbydes til borgeren i stedet for pn-medicin. Ved at 
indskrive NADA på pn-listen, bliver det muligt at lave 
statistik og dokumentation for indikation og effekt af 
NADA akupunkturen. NADA akupunktur er for nogle 
borgere en del af deres handleplan. Særligt borgere 
med misbrug viser stor interesse for NADA akupunk-
tur.

NADA – National Acupuncture Detoxifi-
cation Association1

NADA akupunktur foregår med enten nåle eller kug-
ler. I forbindelse med NADA akupunkturen tilbydes 
NADA-te.
Tangkær har tilbudt NADA akupunktur siden 2010.

En stor gruppe fagpersoner er uddannet NADA-aku-
punktører. NADA-akupunktur anvendes på Tangkær i 
forbindelse med misbrug, abstinenser, psykiske pro-
blemer samt søvnproblemer.
Akupunkturen tilbydes typisk i borgerens eget hjem, 
både som forebyggende og på forespørgsel. Hvis 
borgeren ønsker at akupunkturen foregår andre ste-
der, imødekommes dette.
Derudover tilbydes NADA akupunktur i grupper, hvor 
det eksempelvis har været et at de tilbud, man kunne 
modtage i aktiviteten wellness.

Borgernes oplevelse af effekten af NADA akupunktu-
ren

• Indre ro
• Mindre rygetrang
• En afslappet følelse i kroppen
• At være bedre til at rumme omgivelserne
• Mere glæde
• Bedre kontakt med sine følelser
• Bedre søvn
• Færre abstinenser i en periode
• Angst og uro forsvinder
• Færre mareridt hos borgere med PTSD
• Mindre trang til alkohol

Metabolisk syndrom  

Metabolisk syndrom er forstyrrelser i kroppens 
normale drift og omsætning af næringsstoffer. 
Symptomerne afhænger af sværhedsgraden 
i forstyrrelsen. Behandlingen består først og 
fremmest af livsstilsændringer, men også medi-
cin der mindsker den videre udvikling af følge-
sygdomme.
Personer med skizofreni har større risiko for 
overvægt/fedme end normalbefolkningen. 
Kombineret med livsstilsrisikofaktorer som 
reduceret fysisk aktivitet og rygning, er risiko-
en for kardiovaskulær sygdom kraftigt øget. 
Man taler om det metaboliske syndrom, hvor 
insulinresistens pga. overvægt er skyld i øget 
risiko for diabetes mellitus og kardiovaskulær 
sygdom. Metabolisk syndrom ses tidligere hos 
personer med skizofreni end hos raske sam-
menlignelige grupper. Dette skyldes i høj grad 
arvelighed, livsstil og lægemiddelbivirkninger. 
Vægttab er i denne forbindelse vigtigt, da fed-
me, specielt abdominal fedme, er den primære 
faktor for det metaboliske syndrom1.

Som det ses i nedenstående i tabel 4.8, er det 
metaboliske syndrom målt på forskellige para-
metre, og er ikke som sådan en diagnose.  

Tabel 4.8 Definition af det metaboliske syn-
drom                

International Diabetes Federation’s (IDF) definition af det metaboliske syndrom 

Abdominal fedme defineret som taljemål > 94 cm for mænd, 
> 80 cm for kvinder

Plus mindst 2 af følgende fire risikofaktorer: 

Triglycerider                                                               > 1,7 mmol/l  

HDL-kolesterol                                                           <1,0 mmol/l for mænd 
<1,2 mmol/l for kvinder

Blodtryk     Systolisk BT > 130 mmHg, 
eller Diastolisk  BT >  85 mmHg 
eller i antihypertensiv behandling

Fasteplasmaglukose                                                 > 5,6 mmol/l eller type2 diabetes       

Udgangspunktet for forebyggelse af metaboli-
ske syndrom er opmærksomhed på abdominal 
fedme, som forsøges forebygget og behandlet 
gennem kost og motion samt løbende evalue-
ring af medicinen.

1 Meyer JM, Stah, SM Clinical overview. The metabolic syndrome and  schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2009: 119:4-14

1 NADA-behandling (National Acupuncture Detoxification Association) er en verdenskendt standardiseret øreakupunktur-metode rettet mod 
misbrug, abstinens og psykiske problemer. NADA-metoden er en kombinationsbehandling, der består af fem øre-akupunkturpunkter og detox-te anvendt 
i en recoveryproces, sammen med psykoterapi eller anden form for personligt udviklingsarbejde. NADA-modellen af Lars Wiinblad. Akuskolens forlag 2003, 
2005 og 2008.
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Taljemål / Abdominal fedme

Abdominal fedme er den primære faktor for det meta-
boliske syndrom og indgår således som et af kriterierne 
i definitionen heraf, (se tabel 4.8).

Der er ikke medtaget tal fra de første 2 års Sundheds-
tjek, i 2013 fik dette område øget opmærksomhed.

Figur 4.A: Abdominal fedme 2013

26 borgere har fået målt deres livvidde 2013 (17 mænd 
og 9 kvinder)
2 borgere i alt havde et normalt taljemål (2 mænd)
8 borgere med et normalt BMI havde abdominal fedme

Figur 4.B: Abdominal fedme 2014

30 borgere har fået målt deres livvidde 2014 (19 mænd 
og 11 kvinder).
4 borgere i alt havde normalt taljemål.
 3 mænd
 1 kvinde
10 borgere med et normalt BMI havde abdominal fed-
me

Det vil sige, der har været en stigning fra 8 % til 13 % af 
borgere med normalt taljemål, fra 2013 til 2014.

Abdominal fedme 2013

Abdominal fedme          

Normalt taljemål 8% 92%

Abdominal fedme 2014

Abdominal fedme          

Normalt taljemål 13% 87%

BMI – Body Mass Index

BMI er betegnelsen på en måleenhed, som læger og 
sundhedskonsulenter bruger, til at klassificere krops-
vægten.
Man udregner BMI ved at dividere kropsvægten i kg, 
med højden, i meter, i anden potens.

 

                       BMI   =   kropsvægten i kg
                       
       højden i meter2

Borgerens BMI udregnes i forbindelse med helbredsun-
dersøgelsen.

Tabel 4.9 BMI for borgere der har fået målt BMI til 
Sundhedstjek, 2011-2014

BMI 2011 2012 2013 2014

Antal undervægtige                   (<18,5) 0 4 01 1

Antal normalvægtige                 (18,5-24,9) 5 6 10 13

Antal overvægtige                       (25-29,9) 9 9 7 4

Antal fedme                                    (30-39,9) 3 9 10 10

Antal svær fedme                          (> 40) 2 4 22 1

Antal borgere 19 32 29 29

1 3 borgere er afgået ved døden pga. deres sygdoms progres 
 sivitet. 1 borgere tager på i vægt pga. en æn-   
 dring i den socialfaglige tilgang.
2 1 borger fraflytter Tangkær. 2 af borgerne taber sig løbende  
 til en BMI under 40
 Antallet af borgere som har fået målt BMI er steget betyde- 
 ligt efter 2011.
   

Tabel 4.10 BMI vist i procent

BMI1 2011 2012 2013 2014

Undervægtig 0 % 9 % 0 % 3 %

Normal vægtig 26 % 19 % 34 % 45 %

Overvægtig 47 % 28 % 24 % 14 %

Fedme 16 % 28 % 34 % 34 %

Svær fedme 11 % 13 % 14 % 3 %

1 Tabel 4.10  viser oversigt i % af samtlige vejede borgere. 
 Borgere som ikke har kunnet eller ønsket, at blive vejet er  
 ikke   medtaget i udregningen.
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I takt med det øgede fokus på sundhed på Tangkær er 
der gradvist sket en forøgelse i antallet af borgere, med 
en vægt inden for normal BMI.
 Desuden er der sket fald i antal borgere, for hvem BMI 
er kategoriseret som overvægt samt svær fedme, disse 
ses nu i kategorierne henholdsvis Normal vægtig og 
Fedme, som derved er steget. 

      Figur 4.C: Graf normal BMI                                               

Figur 4.D: Graf Overvægtig BMI   
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Figur 4.E: Graf Fedme BMI      
 

Figur 4.F: Graf Svær fedme BMIFigur 4.C: Graf normal BMI                                              

 Figur 4.D: Graf Overvægtig BMI  
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Resultater for borgere med deltagelse i hele under-
søgelsesperioden 2011-2014

24 borgere har deltaget i sundhedstjek 2011-2014.
Af de borgere har 17, hvilket svarer til 71 %, bevaret sin 
BMI i normalområdet eller forbedret deres BMI.

Tabel 4.11 Ændring i BMI for borgere med deltagel-
se i hele undersøgelsesperioden, års opdelt 

Ændring i BMI 2011/2012 2012/2013 2013/2014

BMI-indeks faldet 21 6 6

BMI-indeks steget 3 42 1

BMI-indeks stabilt 14 14 17

1 Èn borger er på dette år gået fra normalvægtig til under  
 vægtig
2 Èn borger er på dette år gået fra undervægtig til normal  
 vægtig

Èn borger har haft et BMI i kategorien svær fedme i hele 
perioden.
Èn borger har forbedret sin BMI fra svær fedme til fed-
me
Én borger har via socialfaglig indsats øget sit BMI fra 
undervægtig til normalvægtig. Indsatsen har primært 
været at sikre, at borgeren har fået noget at spise. Der 
er bl.a. ydet støtte til sundere indkøb, borgeren er ble-
vet motiveret til at huske at spise, og der er hentet mad 
til borgeren fra køkkenet.

Tabel 4.12 Ændring i BMI 2011/2014

Ændring i BMI 2011/2014

BMI-indeks faldet 5

BMI-indeks steget 0

BMI-indeks stabilt 7

Der er målt på de 12 borgere, som har fået målt BMI til 
sundhedstjek, i alle fire år.
Her er udelukkende værdien fra 2011 og værdien fra 
2014 sammenlignet. De mellemliggende års fald og 
stigninger er ikke inkluderet. Alle fald inden for denne 
gruppe var fra overvægtig til normalvægtig. 

Forhøjet kolesterol

Tabel 4.13 
Oversigt forhøjet kolesterol 2011-2014 

Oversigt forhøjet kolesterol 2011 2012 2013 2014

Antal borgere med forhøjet kolesterol 2 4 3 3

Borgere med let forhøjede kolesteroltal opfordres til 
ændringer i kost- og motionsvaner. Forhøjede værdier 
kan desuden resultere i kolesterolsænkende medicin.

Forhøjet blodtryk

Tabel 4.14 Oversigt forhøjet blodtryk 2011-2014 

Oversigt Blodtryk 2011 2012 2013 2014

Borger med ordineret blodtrykssæn-
kende medicin 6 7 6 6

Forhøjet blodtryk (værdier over 
140/90) 11 2 1 32

1 En borger er registreret med forhøjet blodtryk uden værdier.
2 Der er fundet forhøjet blodtryk ved 3 borgere, som blev vide- 
 resendt til yderligere kontrol heraf.
 6 borgere er i behandling for forhøjet blodtryk.

Diabetes

Tabel 4.15 Oversigt diabetes 2011-2014  

Oversigt diabetes 2011 2012 2013 2014

Antal borgere med diabetes 6 6 3 3

Borgere, som på baggrund af helbredsundersøgelsen 
får konstateret begyndende diabetes, opfordres til æn-
dringer i kost- og motionsvaner med henblik på at fore-
bygge en udvikling af diabetes.
Borgere med diabetes opfordres og støttes til diabe-
tesvenlig kost.
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Afsnit 5
Kompetenceudvikling

Kompleksitetshåndtering

Sideløbende med Sundhedstjek har der i søjlen Blå-
kærgård/ Tangkær kørt et kompetenceudviklingsfor-
løb, hvor alle fagpersoner har gennemgået et kursus i 
kompleksitetshåndtering. 
Evnen til at håndtere både relationel og organisatorisk 
kompleksitet er en afgørende kompetence for både 
fagpersoner og ledere, der arbejder med psykosocial 
rehabilitering.
I arbejdet – og mødet med borgeren skal man som fag-
person mestre at balancere i til tider komplekse para-
doksale krav. Man skal:

• Sikre borgerens selvbestemmelse og fagligt  
 gribe ind, når det er nødvendigt
• Have tillid og have kontrol
• Udfordre borgeren og støtte borgeren
• Skabe struktur og sikre fleksibilitet
• Tage hensyn til den enkelte borger og tage  
 hensyn til de andre borgere

Der stillers store krav til fagpersonernes evne til kom-
plekse refleksioner og kobling af disse til konkrete fag-
lige indsatser.
Kvaliteten i de faglige refleksioner og indsatser styrkes, 
når man som fagperson kan mestre at fortolke, forstå 
og handle ud fra flere forskellige sociale perspektiver.
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Kurset har således også haft til formål, at lave en orga-
nisatorisk bevægelse, hvor vi ikke længere stillede os 
tilfreds med at rumme de problemstillinger den en-
kelte borger har, men i stedet blive i stand til at kunne 
håndtere problemstillingerne.

”Komplekse problemstillinger skal mødes med kom-
plekse refleksioner”1. Med denne erkendelse har kur-
sets indhold været rettet mod at træne fagpersoners 
evne til at:

• acceptere tilstedeværelsen og håndterin-  
 gen af paradokser via undervisning i   
 paradokstænkning.
• foretage komplekse faglige refleksioner ind i  
 det givne paradoks via undervisning i sociale  
 perspektiver
• tilrettelægge en faglig indsats via hypotese  
 dannelser 
• reflektere over effekten af egen praksis via   
 bl.a. videosupervision 
• justere egen praksis, hvor dette er påkrævet.

Håndtering af resultaterne og afledte indsatsområ-
der fra Sundhedstjek kræver et vedvarende fokus på 
kompetenceudvikling og implementering af ny viden, 
både på individ og organisatorisk niveau. Kompeten-
ceudvikling og implementering af ny viden er en del af 
strategierne og kan læses i Virksomhedsgrundlaget for 
Blåkærgård/Tangkær.

 
 
1 Lüscher, L. (2012) Ledelse gennem paradokset - Om ledelsesmæssige handlekraft i organisatorisk kompleksitet. Psykologisk Forlag   
 http://dpf.dk/produkt/b%C3%B8ger/8546/ledelse-gennem-paradokset
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SIP Tilfredshed med helbred-
borgerbesvarelsen
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Derudover udarbejdes en SIP-årsrapport for Tangkær.
Samlet oversigt for borgernes tilfredshedsscore i un-
dersøgelsesperioden 2011-2014 (se bilag 10).

 
Udvalgte resultater fra årsrapporterne i perioden 2011-
2014  

Helbred:

            

Figur 5.A: SIP-borgerbesvarelse, tilfredshed med helbred 

Tangkærs årsrapporter i perioden 2011-2014 viser, at 
borgerne i stigende grad oplever sig tilfredse med de-
res helbred.

Søvn:

        

Figur 5.B: SIP-borgerbesvarelse, tilfredshed med søvn

Tangkærs årsrapporter i perioden 2011-2014 viser, at 
borgerne i stigende grad oplever tilfredshed med de-
res søvn.

SIP Tilfredshed med søvn-
borgerbesvarelsen

Tilfreds

Ikke tilfreds

    2011 2012 2013          2014

9986

21
29

79
71

%

14

1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

1 De Sociale Indikatorprogrammer for voksne (SIP) er en række dokumentationsværktøjer, der er målrettet botilbud for voksne med handicap, 
 socialpsykiatriske botilbud for voksne og anbringelsessteder for unge. Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, August 
 2009
2 De Sociale Indikatorprogrammer for voksne. www.SIP.dk

Afsnit 6
Sideløbende indsatser

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne1 (SIP)

De Sociale Indikatorprogrammer er en række doku-
mentationsværktøjer, der er målrettet botilbud for 
voksne med handicap, socialpsykiatriske botilbud for 
voksne og anbringelsessteder for unge. Programmerne 
er udviklet specifikt til forskellige målgrupper.

I SIP er borgerens perspektiv på egen livskvalitet et me-
get centralt element. SIP tager udgangspunkt i at det, 
der er livskvalitet for én borger, ikke nødvendigvis er 
livskvalitet for en anden. 
Formålet med SIP for voksne er at pege på, dels tilfreds-
hed og dels vigtighed for borgerne indenfor hver af de 
7 livsområder. 
I arbejdet med at opnå de opsatte mål i handleplanen 
efter Servicelovens § 141 inddrages svarene fra SIP. For-
målet er at højne borgerens tilfredshed med eget liv. 
Samtidig er det hensigten at få mere viden om, hvor-
dan den enkelte borger har det på de midlertidige el-
ler længerevarende botilbud, og hvordan det går dem 
den tid, de bor der2.

Borgernes livskvalitet bliver målt på forskellige 7 for-
skellige livsområder:

• Fysisk velbefindende, 
• Psykisk velbefindende, 
• Sociale relationer, 
• Aktiviteter, 
• Materielle forhold, 
• Selvbestemmelse, 
• Deltagelse i samfundet

Alle borgere på Tangkær får hvert år ifølge årshjul fore-
taget en SIP-udredning, hvor vigtighed og tilfredshed 
måles inden for de 7 livsområder.



Kvalitetsmodeller i Sundhedstjek

I regionspsykiatrien generelt arbejdes der efter forskellige kvalitetsmodeller.
I primær sektor (socialpsykiatrien) arbejdes der i forhold til Dansk Kvalitetsmodel for det sociale 
område (DKM). I sekundær sektor, distriktspsykiatrien og psykiatrisk hospital, arbejdes der ud fra 
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Da Tangkær er et regionalt psykiatrisk botilbud, hvor der, 
i forhold til den enkelte borger, er delt behandleransvar mellem primær sektor /egen læge og 
sekundær sektor/speciallæge i psykiatri, stiles mod at kvalitetsstandarterne for både DKM og 
DDKM er opfyldte.

DKM foreskriver retningslinjer inden for følgende områder:

• Ledelse (At sikre, at der er sammenhæng mellem Botilbuddets formulerede   
  værdier og den enkelte fagpersons udførelse af arbejdet i praksis)
• Arbejdsmiljø (At skabe arbejdspladser der løbende er i stand til at sikre og ud-  
  vikle fagpersonernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt trivsel)
• Kompetenceudvikling (At sikre sammenhæng mellem fagpersonernes kom-  
  petencer og Botilbuddets opgaver)
• Individuelle Planer (At der ydes en målrettet og sammenhængende indsats for  
  borgeren. Det sker i samarbejdet med borgeren)
• Indflydelse på eget liv (At fremme borgerens muligheder for at få indflydelse   
  på eget liv ud fra borgerens ønsker og forudsætninger, samt at sikre at fagper-  
  sonerne yder den støtte, der forbedrer mulighederne for borgerens    
  livsudfoldelse)
• Kommunikation (At fremme borgernes mulighed for at kommunikere med   
  omverdenen)
• Medicinhåndtering (At borgerne modtager den rette medicin på rette tids-  
  punkt og i rette dosis)
• Magtanvendelse (At sikre at borgerens retssikkerhed i forbindelse med magt  
  anvendelse)
• Utilsigtede hændelser (At sikre, at risikoen for forekomst af utilsigtede hæn  
  delser begrænses, samt begrænse skader på borgeren som følge af util-  
  sigtede hændelser)

Kommende retningslinjer

• Faglige tilgange, metoder og resultater (At sikre at Botilbuddet anvender faglige tilgange og me- 
  toder. De faglige tilgange og metoder er relevante og begrundede i forhold til Botilbuddets mål- 
  sætning og målgruppe. Dette sker med  henblik på at udvikle og forbedre indsatser)
• Fysisk og mental sundhed og trivsel (At fremme borgerens sundhed og trivsel. Formålet er ligele- 
  des at støtte sundhedsfaglige kompetencer)
• Forebyggelse af overgreb (At forebygge at der forekommer fysiske, psykiske eller seksuelle over- 
  greb over for borgerne i botilbuddet, fagpersoner og omgivende samfund)

DKM bliver opfyldt ved Sundhedstjek ved:

• At være indskrevet i Virksomhedsgrundlaget og introduktionsmaterialet
• At være inddraget i den Individuelle Plan
• I videst muligt omfang at medinddrage borgerne ud fra ressourcer og barrierer i de forskellige mø- 
  der som er inkluderet i den årlige cyklus. Således får borgeren indflydelse på eget liv.
• At mødestrukturen tilgodeser en meget varieret borgergruppes individuelle kommunikationsbe- 
  hov.
• At borgerens medicin bliver gennemgået og justeret ud fra faglige og individuelle ønsker.
• At fremme borgernes sundhed og trivsel ved at tilbyde en helbredsundersøgelse og sundheds-  
  fremmende socialfaglige indsatser.
• At udvikle og forbedre de faglige tilgange og metoder ved at have Sundhedstjek i fokus i dagligda- 
  gen via den Individuelle Plan samt via de aktiviteter som tilbydes på Tangkær og via Kostpolitikken.

DDKM foreskriver retningslinjer indenfor følgende områder:

• Medicinering

DDKM bliver opfyldt ved Sundhedstjek ved:

• At CAVE bliver registreret 
• At medicinanamnese bliver registreret (gælder også naturlægemidler, kosttilskud, vitaminer/mine- 
  raler, cremer/salve, øjen/øredråber, p-piller) Præparat, styrke og dosis.
• At farmaceut foretager medicinafstemning mellem EPJ, Bostedsystemet og hos egen læge 
• At FMK bliver opdateret ved alle nyordinationer
• At der ved Sundhedstjek-statusmødet foretages medicingennemgang årligt
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Sundere liv i Socialpsykiatrien (SLIPS)

Tangkær har i perioden 2012-2014 deltaget i projekt ”Sundere liv i socialpsyki-
atrien”, projektet foregår på tværs af Region Midtjylland1 og 4 kommuner2 og 
støtter forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien. 
Borgere, pårørende og fagpersoner har deltaget i inspirationsgrupper, hvor de 
mødtes, erfaringsudvekslede og gav feedback til materiale samt udvikling af 
kursusforløb, som skulle bruges i forbindelse med projektet.
SLIPS kom som en naturlig udvikling ovenpå vores eget sundhedsprojekt.

19 fagpersoner har deltaget på kurser for fagpersoner. Hver fagperson har væ-
ret tilknyttet en gruppe, som varetager en sundhedspakke. Der er fire forskelli-
ge sundhedspakker (Kost, Rygning, Fysisk aktivitet og Medicinpædagogik):

• Kost – gruppen arbejder med synliggørelse af kostpolitikken samt erhver-
velse af hygiejnebevis til både borger og fagpersoner som mangler. Flere 
fagpersoner og én borger har været på hygiejnekursus. Synliggørelse af 
kostpolitikken er foregået gennem informationsskærme, mens det primæ-
re arbejde med at sikre kostens kvalitet, som ikke er en del af SLIPS, foregår 
i køkkenet. 
Derudover er etableret en Livsstilscafe for både borgere og fagpersoner 
som udbyder en række mindre kursusforløb med fokus på at ændre mad-
vaner. Kurserne foregår ugentligt.

• Rygning – gruppen arbejder med lov om røgfri miljøer og med initiativer i 
forhold til rygestopkurser.
I august 2007 vedtog Folketinget ved lov om røgfri miljøer og i August 2012 
blev loven skærpet. 
Formålet med loven er, at udbrede røgfri miljøer med henblik på at fore-
bygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at no-
gen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.
Gruppen har orienteret og involveret både borgere og fagpersoner om de 
skærpede regler. Dette har foregået ved informationsskærme, på borger-
møderne, til trivselsrådsmøderne og på møder for fagpersoner.
Både borgere og fagpersoner er informeret om mulighederne for at delta-
ge i rygestop kurser.
Da nogle af borgerne pga. deres kognitive funktionsniveau ikke kan lave 
aftaler omkring rygning, har gruppen arbejdet med at se på muligheden 
for at sætte luftrensere op i boligerne for at mindske røggener. 

1 Blåkærgård. Sct Mikkel, Sønderparken, Tangkær
2 Randers kommune, Herning kommune, Syddjurs kommune, Holstebro kommune

3 http://www.socialstyrelsen.dk/udsatte/sindslidende/styrket-indsats-for-sindslidende-sats-10/medicinpaedagogik_psykoedukation/video 
 samling

• Fysisk aktivitet – gruppen arbejder med, at få faste aktiviteter indskrevet 
på dagsplanen, så det er tydeligt, hvilke aktiviteter borgerne skal tilbydes 
i dagligdagen. Derover har gruppen etableret et let tilgængeligt motions-
rum til spinning.
Udover at gøre aktiviteterne mere synlige og lettere tilgængelige er disse 
tiltag lavet for at understøtte de mange aktiviteter, der i forvejen foregår 
på Tangkær. Ved at gøre aktiviteterne synlige på dagsplanen får fagperso-
nerne hurtigere et overblik over dagens aktiviteter og kan fra dagens start 
drøfte og planlægge det praktiske både internt og med borgerne. 

• Medicinpædagogik – gruppen arbejder med et gruppeforløb omkring me-
dicinpædagogik til en udvalgt borgergruppe. Der arbejdes ud fra Socialsty-
relsens materiale om Medicinpædagogik3.
Medicinpædagogik er målrettet sindslidende borgeres anvendelse af me-
dicin. Medicinpædagogik drejer sig om at støtte en proces, hvor brugen af 
medicin bliver et middel til at komme sig frem for et mål i sig selv. Det vil 
sige, at der i det medicinpædagogiske arbejde er fokus på at støtte en pro-
ces, hvor borgeren anvender medicin på en måde, der giver mulighed for 
at leve et godt hverdagsliv på egne betingelser, og hvor brugen af medicin 
bliver en hjælp til at kunne opfylde egne mål for tilværelsen. Gruppeforlø-
bet bidrager til, at den enkelte borger får øget sin forståelse for egen medi-
cin, dens virkning og bivirkninger samt betydning for et godt hverdagsliv. 
Desuden er der fokus på komplementære strategier, som eksempelvis kan 
være at høre musik, musikterapi, få massage, NADA-akupunktur, samtale, 
samvær, motion og kugledyne. 

Projektet er afsluttet medio 2014
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Afsnit 7
Komplekse problemstillinger 
kalder på komplekse løsninger

Gennem hele projektet er der løbende analyseret og 
evalueret på tiltagene. 
Blandt andet har vi på Tangkær i 2010 kunnet gen-
kende de nationale og internationale undersøgelser, 
der har vist, at sygeligheden og dødeligheden blandt 
borgere med psykiske lidelser er markant højere end 
hos resten af befolkningen – at gennemsnitsalderen for 
psykiske syge ligger 15-20 år under gennemsnittet. 
Det var blandt andet dette billede, vi havde til formål 
at påvirke ved ”Projekt Sundhedstjek”. Vi ønskede at 
undersøge, om man ved små tiltag kunne ændre på 
dette. Sundhedstjek har endnu ikke kørt så længe, at 
det er muligt at se, om det ændrer på gennemsnitsal-
deren. Men som det fremgår af rapportens resultater, 
ser vi, at det har positiv indvirkning på andre områder 
i borgerens liv, herunder overvægt, indlæggelsesdage 
og medicinindtag. 

Vores oplevelse af den fagprofessionelles indsats tilba-
ge i 2010 var, at den somatiske, psykiatriske og sociale 
indsats var præget af en ”silotænkning”. Hver instans 
handlede ud fra eget fagparadigme.
Som citeret i begyndelsen af denne rapport er indsat-
serne i og omkring Sundhedstjek ikke ”raketvidenskab”, 
men sund fornuft, hvor relevante aktører sætter sig 
sammen med borgeren og ud fra hver deres perspektiv 
søger en løsning, der er til borgerens bedste. Med et 
bestemt fag følger ofte et bestemt syn på verden, dvs., 
at vi forstår verden ud fra et bestemt paradigme. Hvert 
paradigme kan være nyttigt, og hvert paradigme er 
lige værdifuldt.
Udfordringen er at fastholde fokus på, at hvert para-
digme kan noget for sig selv, men først opnår optimal 

værdi når det bliver brugt i sammenhæng med andre 
paradigmer ud fra parolen: hver især kan vi lidt og 
sammen kan vi det meste.

Fællestrækket for borgerne på Tangkær er, at de alle 
har multikomplekse problemstillinger. Komplekse 
problemstillinger som alle kalder på komplekse løs-
ninger.  
Det er fra et lægefagligt synspunkt vigtigt at vide 
noget om, hvad eksempelvis skizofreni er, og hvilke 
områder i hjernen der påvirker skizofrenilidelsen. 
Samtidigt er det  ud fra et socialperspektiv tilsvaren-
de centralt at kende borgerens subjektive oplevelse 
af skizofrenien. 

Kompleksiteten og bevidstheden om forskellige 
perspektiver kræver modet til og interessen for at 
invitere andre fagområder ind på eget domæne og 
samtidigt have en anerkendende tilgang til andres 
domæner. Den gensidige faglige respekt er ligeledes 
en nødvendighed for at nedbryde silotænkningen 
og derved sikre en sammenhængende indsats.  

Som en kommentar til nedbrydelsen af silotænknin-
gen siger praktiserende læge Johannes Brockstedt: 
”I takt med at borgere bliver ældre og får flere syg-
domme stiger kompleksiteten i medicinering. Det er 
betryggende at få input fra farmaceut omkring de 
ofte mange interaktioner og de til tider nødvendige 
individuelle doseringer afhængig af sygdomme og 
individuelle forhold. Det kan være svært at overskue 
alle mulige bivirkninger der sommetider kan forvir-
re i sygdomsbehandling. Nogen lægemidler må ikke 
indtages samtidig med andre, og det fremgår ikke 
altid af medicinvejledninger. Der bliver opmærksom-
hed, hvor det er nødvendigt med serumtitreringer 
og kontroller af andre værdier. Diskussion med far-

maceut fører til en optimal medicinering på det indi-
viduelle niveau for borgeren. Det giver gode input i 
optimeringen og reduktion af multimedicineringen”. 
Psykiater Tove Mathiesen Djursland udtaler endvide-
re ”Samarbejdet – helhedsindsatsen omkring borge-
ren, gør at det hele virker. Borgerne på Tangkær er 
en bred diagnostisk gruppe, og vi er ikke specialister 
som på sygehusene, men vi tilpasser sundhedstjek-
ket, så det virker på alle borgerne på Tangkær. ” si-
ger Tove Mathiesen og fortsætter: ”Vi har brug for 
hinanden – Ingen kan lave vores behandlingsindsats 
alene. Borgere med psykisk sygdom får på grund af 
Sundhedstjek en bedre behandling i det somatiske. 
Der bliver taget hånd om de forebyggende tiltag 
som f.eks. underlivsundersøgelser og undersøgelse 
for brystcancer.”

Vi har en formodning om, at det målrettede arbejde 
med at danne netværk mellem de fagprofessionelle i 
Sundhedstjek har været et af flere gavnlige tiltag for 
den koordinerede indsats omkring den enkelte bor-
ger.
Det ser vi blandt andet ved, at borgerne undervejs i 
perioden har givet udtryk for, at de oplever sig hørt 
– og lægerne har givet udtryk for, at de får bedre 
kendskab til de enkelte borgere – både psykisk og 
somatisk. 

Der er i undersøgelsesperioden endvidere arbejdet 
med medicinpædagogik som metode. Et af elemen-
terne herunder er ”Den Gode konsultation”. En forud-
sætning i arbejdet med ”Den Gode Konsultation” er, 
at fagpersonerne anerkender borgernes subjektive 
oplevelse af eksempelvis medicinindtag. Det kræver 
således en åbenhed for på den ene side at bevare 
fagpersonens monofaglige viden og på den anden 
side samtidigt at tillægge borgerens ekspertise på 
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eget liv samme betydning som den faglige viden. Bru-
gen af medicinpædagogik lå i tæt forlængelse af vores 
recovery orienterede og rehabiliterende tilgang. 
Det øgede fokus på komplementære strategier, jf. me-
dicinpædagogikken som motion, musik, NADA mm. 
betyder, at både borger og fagpersoner er bevidste om 
at afprøve forskellige strategier for at opnå et psykisk 
velvære, før borgeren får udleveret pn medicin. Ligele-
des har borgeren modtaget undervisning i forskellige 
typer af medicin som øger borgerens viden om egen 
medicinering. Dette sætter borgeren i stand til i langt 
højere grad at kunne deltage i dialog med lægerne 
vedrørende optimering af lægemiddelbehandlingen.

Sundhedstjek er lavet i det levede hverdagsliv, og er 
dermed ikke foretaget i et klinisk miljø. Det kan derfor 
være svært at give entydige forklaringer på dele af de 
opnåede effekter. Ydermere er der i undersøgelsesperi-
oden iværksat og arbejdet med socialfaglige- og side-
løbende indsatser. 
Set fra det socialfaglige felt, betragter vi det som en 
vigtig opgave at støtte borgeren i tidsrummet mellem 
de enkelte sundhedstjek.

Borgere på Tangkær har flere læger tilknyttet deres 
medicinordinationer. Alment praktiserende læge ordi-
nerer almen medicin, og psykiatrien ordinerer psyko-
farmaka.
Lægerne er tilknyttet hver deres journalsystem og kan 
ikke se hinandens ordinationer. Hver især viderefor-
midler lægerne ordinationerne til borgerne/Tangkær. 
Dvs., at borgerne på Tangkær modtager medicinordi-
nationer fra henholdsvis alment praktiserende læge 
og fra lokalpsykiatrien/psykiatrisk afdeling (EPJ). Disse 
ordinationer bliver alle indskrevet i Tangkærs medicin-
skema i Bostedsystemet, som også borgerne dagligt 
får udleveret medicin fra. Men lægerne er ikke altid klar 
over de medicinændringer, der bliver foretaget hos en 
borger, idet de ikke har adgang til hinandens medicin-
systemer.

Eftersom de læger, der ordinerer medicin til en borger 
på Tangkær, er specialister på hvert deres område, er 
det optimalt, at en farmaceut er tilknyttet den enkel-
te borgers medicinering. Vi fandt det derfor hensigts-
mæssigt, at lægerne kan mødes og foretage medicin-
gennemgang med input fra farmaceut, og at dette 
gøres i samarbejde med borgeren. 

På baggrund af Sundhedstjek foretages medicinæn-
dringer for over halvdelen af borgerne på Tangkær. 
Farmaceutens interventionsforslag indgår i de faglige 
overvejelser i medicingennemgangen på Sundheds-
tjekstatusmøderne, og lægerne bliver herigennem 
orienteret omkring medicin udleveret fra forskellige 
læger/afdelinger. Møderne er dermed medvirkende 
til, at lægerne ser det hele billede af borgeren.  
Foruden interventionsforslag og opmærksomheds-
punkter relateret til den samlede somatiske og psyki-
atriske lægemiddelbehandling, og overleveringer fra 
farmaceuten til behandlende læger, får også borger 
og fagpersoner input til, hvordan medicinen bliver 
indtaget mest hensigtsmæssigt.
Til fagpersoner kan input f.eks. være observerede 
symptomer, lægemiddelbivirkninger, interaktioner, 
kontraindikationer, medicinske risikoprofiler. An-
dre opmærksomhedsområder kan være dosis over 
rekommanderet og 3. eller flere 2. generations an-
tipsykotika ordineret til samme borger, observations-
punkter i forhold til biokemien, eller hvorvidt psyko-
farmaka påvirker somatikken eller omvendt.
Dette sammenholdt med særlig fokus på borgernes 
kompleksitet er omdrejningspunktet for de medici-
nændringer, der foretages på Sundhedstjek-status-
mødet, hvor lægerne tager aktivt stilling til den indi-
viduelle komplekse lægemiddelbehandling.
Relevant input og viden til borger og fagpersoner 
kan f.eks. være i forhold til indtagelse af sovemedicin, 
hvor der bliver gjort opmærksom på, at borgeren skal 
være opretsiddende ved medicinindtag for at sikre, 
at tabletten absorberes i mavesækken som tilsigtet. 
Hvis borgeren er liggende og derfor ikke fået tablet-
ten helt ned i maven, vil den først virke, når borgeren 
rejser sig op. Dette ser man f.eks. ved sovemedicin, 
der risikerer først at virke næste dags morgen.

Et af omdrejningspunkterne i Sundhedstjek er at 
nedbringe medicinforbruget. Det vurderes i højere 
grad, om borgeren med fordel skal have lægemidlet 
ordineret til udlevering efter behov. Dette er f.eks. et 
fokuspunkt i forhold til smertestillende medicin. Det-
te har betydet at ca. en halvering af den fastordinere-
de smertestillende medicin.

En mere korrekt medicinsk behandling kan måles på 
antallet af indlæggelsesdage, magtanvendelser samt 
vold og trusler. Der har således været en markant 

nedgang af indlæggelsesdage i perioden. Sideløben-
de i perioden har der i hospitalspsykiatrien været et 
øget fokus på at nedbringe antallet af sengedage. 
Konkret ved hurtigere udskrivelser. På Tangkær har vi 
bl.a. håndteret dette vilkår ved at iværksætte video-
konferencemøder og fokus på målrettet kompeten-
ceudvikling. Vi har en tese om, at den samlede ind-
sats er medvirkende til nedgangen i vold og trusler 
samt anvendte magtanvendelser og antallet af ind-
læggelsesdage for borgeren på Tangkær. 

Et lavere forbrug af medicin giver endvidere en øko-
nomisk besparelse for borgeren. Færre indlæggel-
sesdage og mindre medicinudgift bliver dermed 
samtidig en samfundsøkonomisk besparelse. Vores 
resultater peger således på, at Sundhedstjek er en 
god samfundsøkonomisk investering.

Set i lyset af vores praksiserfaringer og dokumentere-
de resultater fra Sundhedstjek finder vi det nødven-
digt at efterleve det nye paradigme, hvor objektive 
standarder i kombination med borgerens subjektive 
oplevelse danner grundlag for en koordineret ind-
sats. Lægens objektive undersøgelse tillægger som 
regel behandlingen én værdi, mens borgeren ofte 
forstår behandlingen ud fra en anden værdi. Ambiti-
onen er, at behandlingen tager mest mulig hensyn til 
både den objektive undersøgelse og borgerens sub-
jektive opfattelse.  Sundhedstjek har altså til hensigt 
at insistere på kompleksiteten ved at lade de kom-
plekse problemstillinger modsvares af komplekse 
løsninger. 
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Erfaringerne med Sundhedstjek er gode, og resulta-
terne taler hele vejen deres tydelige sprog. Læge Car-
sten Lykke Hansen, Vivild lægehus, udtaler sig om er-
faringen med Sundhedstjek: ”Mine erfaringer omkring 
Sundhedsprojektet på Tangkær er meget positive. Jeg 
har som praktiserende læge i Vivild haft et godt samar-
bejde med Tangkær omkring HELE patienten og ikke 
som tidligere omkring det rent psykiatriske. Der er i 
fællesskab mellem de praktiserende læger, Tangkærs 
fagpersoner og psykiatrien lavet et godt koncept om-
kring, hvordan borgernes både psykiske og somatiske 
tilstand optimeres.”
Sundhedstjek har: ”medført et øget fokus på at få bor-
gerne til f.eks. at passe deres diabeteskontroller og 
komme til mammografier og andre forebyggende un-
dersøgelser”. Endvidere har det medført: ”at borgernes 
medicin er justeret og optimeret. Dette har medført 
færre akutte kontakter mellem lægehuset og Tangkær, 
hvilket også er til gavn for borgerne og samfundet. 
Sundhedstjek er også til gavn for den alment prakti-
serende læge, da kendskabet til den enkelte borger er 
øget”. 

Medicinsk behandling

Interventionsforslag samt viden fra det koordinerede 
statusmøde øger borgerens og fagpersonernes be-
vidsthed om medicinens virkning og bivirkninger og 
derved optimeres lægemiddelbehandlingen i daglig-
dagen for borgeren med kompleks psykisk sygdom. 
I Sundhedstjek har optimeringen af lægemiddelbe-
handlingen medført en nedgang i forbruget af læge-
midler.
Ved at udfordre de faste ordinationer har det været mu-
ligt at nedbringe forbruget af ordinerede lægemidler.

1. 78 % af de medicinændringer der er foretaget i det koordinerede statusmøde har nedbragt medicinforbru- 
 get, hvilket er svarende til 164 ændringer ud af 211.

2. For at afdække borgerens reelle medicinske behov er der afprøvet pn-ordineret medicin frem for fastordi- 
 neret medicin. Dette har bl.a. resulteret i en halvering af den fastordinerede smertestillende medicin, hvor  
 døgndosis er nedbragt fra 30.000 mg til 14.000 mg og dermed en halvering af døgndosis.

3. Flere borgere har fået ændret ordinationen af fastordineret Benzodiazepiner til en ordination som pn-medi- 
 cin. Dette har medført en lille stigning i borgere, som har en pn-ordination. 

4. Der har været en betydelig nedgang i andelen af borgere med ordineret sovemedicin. Et fald fra 27 % til 9  
 % af borgerne på Tangkær.

5. En betydelig nedgang i antallet af borgere, der har ordineret præparatet Akineton. 

6. En nedgang fra 29 % til 14 % af borgere med psykofarmaka hvor dosis er ordineret over det rekommande- 
 rede.

7. Forbruget af ordineret antidepressiva er faldet fra 60 % til 41 %.

8. Med hensyn til den psykofarmakologiske behandling ses en stigning i forbruget af 2. generations antipsy- 
 kotika og i samme periode et lille fald i forbruget af 1. generationsantipsykotika.

9. Der ses yderligere en optimering af den medicinske behandling ved at have fokus på diagnoser som for 
 8 borgere er blevet ændret, og dette har medført at en justering af lægemiddelbehandlingen samt den   
 socialfaglige tilgang og indsats.

10. Via helbredsundersøgelsen er der bl.a. fokus på parametre i metabolisk syndrom og udvikling af livsstils-  
 sygdomme som diabetes og forhøjet kolesterol samt vitaminmangler. Dette har resulteret i medicinæn-  
 dringer for borgeren, og ikke mindst at nogle borgere har kunnet forebygge udviklingen af livsstilssygdom- 
 me via ændringer i kost- og motionsvaner 

Igennem perioden er der årligt et gennemsnit på 62 % 
af borgerne som har fået foretaget medicinændringer, 
61 % af alle medicinændringerne foretaget til Sund-
hedstjek er medicin seponeret, yderligere 17 % af me-
dicinændringerne har bestået af dosisreduktion. 
De statiske forløb er blevet udfordret ved at afprøve 
pn-ordineret medicin frem for fastordineret medicin, 
som er med til at afdække borgerens reelle medicinbe-
hov. 
 
Helbredsundersøgelserne har for nogle borgere vist 
vitamin- og mineralmangler (se bilag 1), forhøjet ko-
lesterol, begyndende diabetes, fedme og undervægt. 
Dette har resulteret i, at flere borgere har fået ordineret 
medicin, startet på kostændringer samt deltaget i mo-
tionstilbud. På den måde, er det lykkedes for nogle af 
borgerne at forebygge livsstilssygdomme. 

Et lavere forbrug af medicin giver endvidere en økono-
misk besparelse for såvel borgere som samfundet.

Afsnit 8
Opsamling af resultater 
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Forandret praksis 

Selve ”Sundhedstjek” har også haft en positiv ind-
virkning på praksis, der ikke direkte har noget med 
sundhedstjekket på den enkelte borger at gøre. Dette 
vedrører samarbejdet de forskellige instanser imellem, 
udvikling af standarder og metoder, optimering af do-
kumentation, opstart af medicinpædagogik m.v. 
Erfaringerne fra helbredsundersøgelserne, afdæk-
ningsmøderne og styregruppemøderne er positive:
Borgerne får større indsigt i egen behandling, både 
medicinens virkning og bivirkning. De oplever sig ta-
get alvorligt, at blive set og hørt, både ud fra et psykia-
trisk-, somatisk- og socialt perspektiv.
Citat anonym borger: ”At alle sidder omkring bordet 
giver mulighed for hurtige beslutninger og en fornem-
melse af indflydelse på mit eget liv. Jeg bliver hørt, op-
lever mig taget alvorligt. Min selvbestemmelse er i fo-
kus f.eks. hvis jeg oplever bivirkninger af min medicin, 
eller skal have en henvisning til læge, så det samme til 
en anden osv. Der er fokus på mine mål, medicin og det 
der giver mening for mig, så jeg når mit mål om at flytte 
i egen bolig”.

Et øget socialpsykiatrisk fokus på borgernes somati-
ske og psykiatriske helbredstilstand er opnået ved, at 
borgerne årligt får foretaget en helbredsundersøgelse, 
samt et øget fokus på at borgerne får lavet forebyggen-
de undersøgelser som Smear og mammografi. 

Det er standardprocedure, at alment praktiserende læ-
ger tilser borgerne på Tangkær med kroniske lidelser 
én gang om året. Dette er nået ved at udvikle metoder 
og systematisere årlige Sundhedstjek, således at bor-
geren årligt tilbydes helbredsundersøgelse og Sund-
hedstjek-statusmøde.

Udvikling af standarder og metoder med fokus på 
kontinuerlig forebyggelse samt effektmåling og do-
kumentation er nået ved at udvikle referatskabeloner, 
medicinafstemningsskema, Bostedsredskaber, Funkti-
onsevne-vurderingsskemaer samt udarbejdelse af års-

rapporter. Udarbejdelse og implementeringen af disse 
standarder gør parterne i stand til at leve op til hen-
holdsvis Dansk Kvalitetsmodel for det sociale område 
og Den Danske Kvalitetsmodel.
Implementering og justering af redskaber som f.eks. 
Funktionsevnevurderingsskema, Skema til afdækning 
af socialfaglige indsatser, Medicinafstemningsskema 
og Sundhedstjekstatusmødereferatseddel, har haft 
betydning for den praktiske afvikling af Sundhedstjek. 
Dette har bevirket, at møderne er blevet effektiviseret.

Styregruppemøderne har også haft betydning for den 
praktiske afvikling af Sundhedstjek. Særligt de læge-
faglige fagpersoner har benyttet disse møder til spar-
ring og erfaringsudveksling om Sundhedstjek. 
Erfaringen fra de praktiserende læger fra styregruppen 
peger på, at Sundhedstjek sparer tid og penge på de 
små konsultationer, og tiden bliver brugt mere opti-
malt.

Afdækningsmødet har ført til, at dokumentationen 
omkring den enkelte borger er blevet optimeret, idet 
flere delmål er blevet tilføjet eller ændret. Den øgede 
fokus på borgernes individuelle sundhed har endvide-
re betydet, at 6 borgere, som ikke gik til tandlæge, nu 
benytter dette sundhedstilbud.

Generel sundhed og trivsel

I perioden med det tætte og koordinerede samarbej-
de mellem de implicerede parter i Sundhedstjek er der 
sket en forbedring i den borgeroplevede livskvalitet 
(SIP). Særligt på parametre som selvfølelse, indflydelse 
på dagligdagen og accept i samfundet er der i under-
søgelsesperioden sket en markant forbedring. Vi kon-
kluderer derfor, at borgerne oplever sig taget alvorligt 
og inddraget i de vigtige beslutninger omkring deres 
helbred.
Som omtalt i diskussionen har der i undersøgelsespe-
rioden været iværksat flere sideløbende indsatser med 
sundhedsprojektet. 

Fagpersonernes individuelle kompetencer og fagli-
ge indgangsvinkel bringes i spil i en fælles tværfaglig 
forståelse. Symptomer, diagnose og behandling kan 
konfereres direkte, og borgerens og de nærmeste 
fagpersoners perspektiver inddrages direkte i beslut-
ningsprocessen. Ligeledes kan yderligere behandling 
eller udredning iværksættes umiddelbart uden unødig 
forsinkelse.
Det tætte samarbejde mellem psykiater og alment 
praktiserende læge øger for alle parter forståelsen af 
borgerens komplekse situation og mindsker risikoen 
for, at borgeren sendes frem og tilbage mellem forskel-
lige instanser. 

BMI

Som nævnt i afsnit 4 har der på Tangkær, sideløbende 
med Sundhedstjek, været rettet fokus på den daglige 
kost, og der er foretaget en omfattende kostregulering. 
Dette kan have indvirkning på nogle af resultaterne i 
Sundhedstjek. Eksempelvis er der i perioden en øget 
tendens til en faldende vægt hos borgerne og en for-
bedring af BMI-tallet. Således har 71 % af alle deltage-
re i projektet bevaret eller forbedret sit BMI-tal. Flere 
overvægtige er flyttet fra gruppen af overvægtige til 
gruppen af normalvægtige og antallet af overvægtige 
generelt er faldet. (se tabel 4.9)

NADA

Det kan konkluderes at borgerne der har modtaget 
NADA-akupunktur bl.a. oplever bedre søvn, en større 
indre ro og færre abstinenser (se evt. tabel 4.7)

GAF 

For en del at de borgere der har fået målt GAF-scoren i 
hele undersøgelsesperioden er scoren forbedret for 40 
% og for 20 % har den ligget stabilt. Det betyder, at en 
del af borgerne på Tangkær har fået et bedre psykisk og 
fysisk funktionsniveau, at de er blevet mere selvhjulpne 
og derved er kommet i en position, hvor de kan udflyt-
te til mindre indgribende botilbud. Opmærksomheden 
bør dog henledes på, at en øget GAF-score ikke nød-
vendigvis hænger sammen med et lavere medicin-
indtag, men snarere kan forklares med, at borgerne er 
blevet mere velmedicinerede, at der er ændret på kost, 
at der arbejdes med komplementære strategier, og at 
fagpersoner har ændret den faglige tilgang. Derudover 
ses en tendens til en nedadgående GAF-score for bor-
gere med misbrug. 

Magtanvendelser, vold og trusler

Der har siden opstart af Sundhedstjek været skepsis fra 
iagttager om, hvorvidt minimering af medicin til bor-
gerne ville resultere i en optrapning af konfliktsituati-
oner, hvor fagpersoner ville opleve sig nødsaget til at 
anvende magt, eller hvor borgerne ville udøve vold og 
trusler. Resultaterne viser dog, at der overordnet set er 
sket et fald i antallet af magtanvendelser og et markant 
fald i antallet af registrerede vold og trusler. 
Mulige forklaringer på faldet af magtanvendelser, vold 
og trusler kan være optimering af medicineringen i 
samråd og med accept fra borgeren, samt den uddan-
nelsesmæssige indsats der er pågået i perioden. 

Indlæggelsesdage 

I undersøgelsesperioden ses en betydelig nedgang i 
indlæggelsesdage og i antallet af indlæggelsesperio-
der på psykiatriske afdelinger for den enkelte borger. 
Konkret har der i undersøgelsesperioden været en be-
tydelig nedgang i psykiatriske indlæggelsesdage fra 
373 til 123. 

Derudover kan faldet i indlæggelsesdage begrundes 
af det tværfaglige samarbejde på videokonferencemø-
der hver anden uge, hvor problemer for en borger kan 
fanges og handles på i opløbet. Derved tages nogle 
indlæggelser i opløbet, og det kan samtidig resultere i 
en hurtigere udskrivning. Også indførelse af risikovur-
deringsredskabet Brøset Violence Checklist (BVC) kan 
påvirke antal indlæggelsesdage positivt, idet man, ved 
at anvende redskabet, kan nå at handle på borgerens 
optrapning af sygdom, inden det bliver nødvendigt for 
borgeren at blive indlagt. Det må også antages, at koor-
dinationsaftaler og udskrivningsaftaler minimerer ind-
læggelsesdagene, idet der her, for særligt komplekse 
borgere, udarbejdes fælles samarbejdsaftaler. Således 
kan borgeren udskrives hurtigt, og der kan viderefor-
midles og koordineres indsatser mellem de forskellige 
instanser.
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Afsnit 9
Den personlige trivsel

Større forståelse af borgeren

Med indførelsen af Sundhedstjek har vi haft fokus 
på behandling af nuværende lidelser samt forebyg-
gelse af evt. kommende lidelser. På trods af dette 
mener vi, at Sundhedstjek har understøttet den per-
sonlige recoveryproces. Forklaringen for dette skal 
findes i, at formålet med sundhedstjek har været at 
sætte fokus på den enkeltes trivsel. 
En recoveryproces drejer sig ikke nødvendigvis om 
at blive fuldt helbredt og helt uafhængig af støtte, 
men at man opnår et meningsfyldt liv på trods af 
sygdommen. 
Vi oplever, at sundhedstjek skal ses som en del af en 
større forståelse af den enkelte borger som person. 
Både for personen selv og for den fagprofessionelle.
En sådan større forståelse af borgeren og dennes 
livsverden har øget borgerens:

• personlige ansvar, gennem deltagelse i  
 bl.a. afdæknings- og statusmøder 

• selvidentitet idet borgeren selv har været  
 med i beslutningsprocesserne, 

• oplevelse  af livsmening, da indsatsom- 
 råderne (målsætninger) er sket på bag- 
 grund af personens egne ønsker.
 Samtidig kan en større forståelse af borge- 
 ren bidrage til, at den fagprofessionelle :

• Opnår øget indsigt i den enkelte persons  
 fysiske, psykiske og sociale kapacitet  
 med henblik på at understøtte såvel  
 den personlige recovery proces samt den  
 psykosociale rehabilitering. 

Alene en forbedring af de fysiske levevilkår vil, ud fra 
et systemisk perspektiv, være med til at give energi 
til det samarbejde mellem borgeren og den fagpro-
fessionelle.  På denne baggrund er sundhedstjek 
også med til at understøtte den psykosociale reha-
bilitering.
 
Implementeringen af sundhedstjek, og de sidelø-
bende og afledte aktiviteter heraf, stiller store krav 
til fagpersonerne. Krav til at kunne håndtere det 
spændingsfelt der potentielt kan opstå, hvis resulta-
tet af sundhedstjekket anbefaler en bestemt indsats 
som eksempelvis omlægning af kost og motionsva-
ner med henblik på at forebygge diabetes og den 
pågældende borger holder på retten til at takke nej 
til den anbefalede indsats.   

Evnen til at håndtere den stigende kompleksitet i 
opgaveløsningen har konkret betydet at vi på Blå-
kærgård og Tangkær har iværksat et kursusforløb for 
alle fagpersoner i netop kompleksitetshåndtering. I 
2016 opstartes en overbygning på dette kursus, 
hvor formålet bliver håndteringen af den magt der 
er tilstede i enhver relation. Og hvordan vi etisk for-
valter denne magt. 
I forlængelse af disse kurser, vil vi i 2016 lave en op-
samling af de metoder og teoretiske tilgange, der 
har været anvendt i arbejdet med, at nå de individu-
elle indsatsområder i sundhedstjek (del/ mål i den 
individuelle plan).  Næste års rapport vil således i 
endnu højere grad omhandle den socialfaglige ind-
sats samt diskussioner om de bagvedliggende an-
vendte socialfaglige metoder. 

Sunhedstjek som samfundsøkonomisk 
investering

Ved opstarten af Sundhedstjek, havde vi et rent 
sundheds- og socialfagligt sigte med indsatsen. Vi 
havde derfor i opstarten ikke fokus på, hvorvidt ind-
satsen ville få en samfundsøkonomisk gevinst. På 
baggrund af resultaterne fra perioden har vi nu en 
antagelse om at Sundhedstjek er en god samfunds-
økonomisk investering. Et interessant perspektiv at 
undersøge ville være den reelle samfundsøkonomi-
ske gevinst. Parametre der kunne undersøges kun-
ne være: 

- nedbringelse af livsstilssygdomme

- nedbringelse af indlæggelsesdage i sundhedsregi

- nedbringelse af sygefraværet grundet vold og  
  trusler

- nedbringelse af medicinforbruget
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- nedbringelse af følgesygdomme

- nedbringelse af behandlingsudgifter

- nedbringelse af udgift til sociale foranstaltninger

Slutkommentar

Med resultaterne fra Sundhedstjek i baghovedet 
kunne man få den tanke, at den systematiske og ko-
ordinerede indsats kunne være en af måderne til at 
håndtere de aktuelle udfordringer med at nedbrin-
ge udgifterne i det danske sundhedsvæsen. 
Som tidligere nævnt ser vi både menneskelige og 
økonomiske potentialer ved at udbrede tankerne 
bag Sundhedstjek til andre grene af det sociale felt. 
Samtidig mener vi, at resultaterne fra Sundhedstjek 
peger på vigtigheden af, at vi for borgens bedste  
fortsat stiller spørgsmål til vores egen faglige ind-
sats. Forandringen starter hos os selv!
Vi stiller os gerne til rådighed for de som måtte have 
interesse i at høre mere om Sundhedstjek og de si-
deløbende indsatser, der i fællesskab har ført til rap-
portens dokumenterede resultater. 
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Bilag 1. Medicinændringer 2011- 2012 – 2013 - 2014
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A - Fordøjelsesorganer og stofskifte                                                                                                                        Før           Efter

 
A02AE01

Depot 
plaster

Bupreno-
rphin Norspan       1 0 µg 5 µg/t

Anti emetiske middel / kvalmestilende 

 
 

A03FA01 Tbl
Me-

toclopra-
mid

Emperal 1       30 mg 10 mg x 3

A03FA01 Tbl
Me-

toclopra-
mid

Emperal 1       30 mg 0 mg

Laksantia / afføringsmiddel 

 
 
 

A06AB02 Enterotbl Bisacodyl Dulcolax 1       5 mg 5 mg x 1

A06AB08 Dråber Natriumpi-
cosulfat Laxoberal 1       22,5 mg 0 mg

A06AG10 Klysma Docusat, 
Glycerol Glyoktyl   1     45+795 mg 6+770 mg 

x 1

Svampemiddel 

 
A07AA02

Suspen-
sion Nystatin Mycostatin 1       500.000 IE 0 IE

Naturlægemidler 

    Plantefi-
bre

Psylli-
um-frøskal-

ler
HUSK       1 0 mg 5 mg

Vitaminer / mineraler 

 
 
 
 

A11CC05 Tbl Alfacalcidol D-vitamin   1     75 µg 25 µg

A11CC05 Tbl Alfacalcidol D-vitamin       1 0 µg 25 µg

A11CC05 Tbl Alfacalcidol D-vitamin       1 0 µg 25 µg

A12A Tbl Calcium Unikalk 
Forte 1       800 mg 0 mg

B - Blod og bloddannende organer 

 
 
 
 

B01AC06 Tbl Acetylsali-
cylsyre

Hjerte-
magnyl 1       75 mg 0 mg

B03BA01,B-
03BA02 Tbl Cyanocoba-

lamin Betolvex       1 0 mg 1 mg

B03BA03 Inj Hydroxoco-
balamin Vibeden     1   1 mg hv 12. 

ug
1 mg hv 8 

uge

B03AA01 Dråber Ferro-salte Glycifer 1       180 mg 0 mg

C - Hjerte og kredsløb 

 
 

C03CA01 Tbl Furosemid Diural 1       80 mg 0 mg

C07AB02 Depottbl Metoprolol Metopro-
lolsuccinat 1       50 mg 0 mg

G - Urogenitalsystem og kønshormoner 

  G04BD09 Tbl Trospium-
chlorid

Trospium-
chlorid       1 0 mg 20 mg

N - Centralnervesystemet 

Anxiolytikum/Benzodiazepin 

 
 
 
 

N03AE01 Tbl Clonaze-
pam Rivotril 1       1,5 mg 0 mg

N05BA04 Tbl Oxazepam Oxapax 1       45 mg 0 mg

N05CD02 Tbl Nitrazepam Nitrazepam 1       5 mg x 1 0 mg

N06AB10 Tbl Esci-
talopram Cipralex 1       20 mg 0 mg

Bivirkningsmedicin 

 
 

N04AA02 Tbl Biperiden Akineton 1       2 mg x 2 0 mg

N04AB02 Tbl Orphe-
nadrin Lysantin 1       50 mg x 4 0 mg

Antipsykotika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N05AD01 Tbl Haloperidol Serenase 1       5 mg x 1 0 mg

N05AE04 Kapsl Ziprasidon Zeldox 1       60 mg 0 mg

N05AF03 Tbl Chlorpro-
thixen Truxal   1     400 mg 200 mg

N05AH03 Velotab Olanzapin Zyprexa 
velotab 1       60 mg 0 mg

N05AH04 Depottbl Quetiapin Seroquel 
Prolong     1   pn 200 mg 

x 2
pn 200 mg 

x 3

N05AH04 Depottbl Quetiapin Seroquel 
Prolong     1   600 mg 900 mg

N05AH04 Tbl Quetiapin Seroquel       1 0 mg 25 mg

N05AX08 Tbl Risperidon Risperdal 1       1 mg 0 mg

N05AX08 Tbl Risperidon Risperdal     1   2 mg 4 mg

N05AX12 Tbl Aripiprazol Abilify 1       10 mg 0 mg

Huntingtons Sygdom 

  N07XX06 Tbl Te-
trabenazin Nitoman 1       150 mg 0 mg

R - Respirationsorganer 
  R05DA04 Tbl Codein Kodein 1       75 mg 0 mg

V - Varia 

  V06 Væske Nærings-
stoffer Nutridrink 1       4 ml 0 ml

I alt  24 3 4 7    

                Udarbejdet af Anna Marie Frey Laursen, kvalitetsfacilitator og Tina Birkeskov Axelsen, klinisk farmaceut

27 præparater er seponeret eller reduceret hvilket svarer til 71 % af medicinændringerne for dette års sundhedstjek.

Bilag 1
Medicinændringer 2011- 2012 – 2013 - 2014
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A - Fordøjelsesorganer og stofskifte                                                                                                                                                                        før                    efter

Syrepumpehæmmer 

 A02BC02 Enterotbl Pantoprazol Pantoloc 1    40 mg 0 mg

 A02BC03 Tbl Lansoprazol Lansoprazol 1    30 mg 0 mg

Laksantia / afføringsmiddel

 A02AA04 Tbl Magnesiu-
moxid Magnesia 1    pn 500 mg

x 2 0 mg

 A03FA01 Tbl Metoclopra-
mid Emperal 1    pn 10 mg

x 1 0 mg

A06AB02,
A06AG02 Enterotbl Bisacodyl Toilax 1    10 mg 0 mg

 A06AB02,
A06AG02 Enterotbl Bisacodyl Dulcolax 1    pn 5 mg x 1 0 mg

 A06AB08 Dråber Natriumpico-
sulfat Picolon 1    pn 5 mg x 2 0 mg

 A06AB08 dråber Natriumpico-
sulfat Laxoberal 1    22,5 mg 0 mg

Naturlægemidler 

  Plantefi-
bre

Psyllium-frø-
skaller Husk 1    10 mg 0 mg

Vitaminer / mineraler 

  Tbl 13 vitaminer + 
10 mineraler

Multivita-
min 1    1 tbl 0 tbl

A12AX Tbl Calcium, Cho-
lecalciferol

Calci-
chew-D3 1    1000 µg 0 µg

A11CC05 Tbl Cholecalci-
ferol D-vitamin    1 0 µg 10 µg

Diabetes  

 A10BA02 Tbl Metformin Metformin    1 0 mg 500 mg

A10BA03 Tbl Metformin Metformin  1   3000 mg 2000 mg

B - Blod og bloddannende organer

 B01AC06,
N02BA01 Tbl Acetylsalicyl-

syre Magnyl 1    100 mg 0 mg

B01AC06 Tbl Acetylsalicyl-
syre

Hjerte-
magnyl    1 0 mg 75 mg

B03AA07 Tbl Ferro-salte Ferro Du-
retter    1 0 mg 200 mg

B03AA08 Tbl Ferro-salte Ferro Du-
retter    1 0 mg 200 mg

C - Hjerte og kredsløb 

 C03AB01 Tbl
Bendroflu-
methiazid

Kaliumchlorid 

Centyl med
Kaliumk-

lorid
1    2,5+573 mg 0 mg

C03CA01 Depot 
kapsl Furosemid Furix    1 0 mg 30 mg

Kolesterol 

 C10AA01 Tbl Simvastatin Simvastatin    1 0 mg 40 mg

D - Dermatologiske midler  

 D06AX01 Creme Fusidin Fucidin 1    påsmøres 
x 2 0

H - Hormoner til systemisk brug 

 H03AA01 Tbl Levothyroxin Eltroxin   1  200 µg 250 µg

N – Centralnervesystemet 

   Udarbejdet af Anna Marie Frey Laursen, kvalitetsfacilitator og Tina Birkeskov Axelsen, klinisk farmaceut
40 præparater er seponeret og/eller reduceret hvilket svarer til 82 % af medicinændringerne for dette års sundheds-
tjek.

 N03AX09 Tbl Lamotrigin Lamictal 1    400 mg 0 mg

Antidepressivt 

 N06AX11 Tbl Mirtazapin Mirtazapin 1    45 mg 0 mg

N06AX11 Tbl Mirtazapin Remeron 
Smelt  1   60 mg 7,5 mg

Antipsykotika 

 N05AA02 Tbl Levomepro-
mazin Nozinan 1    pn 50 mg

x 1 0 mg

N05AH02 Tbl Clozapin Leponex  1   300 mg 200 mg

N05AH02 Tbl Clozapin Leponex 1    600 mg 0 mg

N05AH04 Tbl Quetiapin Seroquel 1    pn 100 mg
x 1 0 mg

N05AH04 Tbl Quetiapin Seroquel 1    pn 200 mg
x 1 0 mg

N05AF05 Tbl Zuclopenthix-
ol

Cisordinol 
dråber 1    pn 2 mg x 1 0 mg

N05AG02 Tbl Pimozid Orap 1    pn 1 mg x 1 0 mg

Bivirkningsmedicin 

 N04AA02 Tbl Biperiden Akineton 1    8 mg 0 mg

N04BB02 Tbl Orphenadrin Lysantin 1    pn 100 mg
x 2 0 mg

N04BB03 Tbl Orphenadrin Lysantin  1   100 mg 50 mg

ADHD 

 N06BA09 Kapsl Atomoxetin Strattera 1    80 mg 0 mg

Anxiolytikum / Benzodiazepin 

 N03AE01 Tbl Clonazepam Rivotril  1   2 mg 1 mg

N05BA04 Tbl Oxazepam Oxapax  1   pn 15 mg 
x 3

pn 7,5 mg 
x 3

N05BA04 Tbl Oxazepam Oxapax 1    pn 15 mg 
x 2 0 mg

Hypnotikum / Sovemedicin 

 N05CH01 Depottbl Melatonin Circadin 1    pn 2 mg x 1 0 mg

Analgetika / smertestillende 

 M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin  1   1200 mg pn 600 mg 
x 2

N02AX02 Kapsl Tramadol Dolol 1    pn 50 mg 
x 3 0 mg

R - Respirationsorganer 

 R03AC032, 
R03CC02

Inhalati-
ons-pul-

ver
Salbutamol Ventoline 1    pn 0,2 mg

ved anfald 0 mg

R03AC03,
R03CC03

Inhalati-
ons-pul-

ver
Terbutalin Bricanyl

Turbuhaler 1 pn 0,25 mg
ved anfald o mg

R03AK06
Inhalati-
ons-pul-

ver

Fluticason-
propionat, 
Salmeterol

Seretide    1 0 mg
pn 50+500 

µg
x 2 

R05CB01 Brusetbl Acetylcystein Mucolysin 1    1000 mg 0 mg

R05DA03 Tbl Codein Kodein 1    25 mg 0 mg

R05DA04 Tbl Codein Kodein  1   75 mg pn 25 mg 
x 3

P - Parasitologi 

 P01AB01 Tbl Metronidazol Metroni-
dazol 1    1000 mg 0 mg

I alt                                                                                                                                                 33                 8                  1                 8
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A - Fordøjelsesorganer og stofskifte                                                                                                                                                                                             før               efter

Anticida / Syreneutraliserende 

 A02AD01 Tbl Aluminium, Magne-
sium

Link 1    pn 2250 
mg x 3

0 mg

Syrepumpehæmmer

 A02BC03 Tbl Lansoprazol Lansoprazol    1 0 mg 30 mg

A02BC03 Tbl Lansoprazol Lansoprazol    1 0 mg pn 15 
mg x 1

A02BC01 Tbl Omeprazol Omeprazol 1    pn 20 
mg x 2

0 mg

A02BC01 Tbl Omeprazol Omeprazol  1   20 mg pn 20 
mg x 1

Antiemetisk middel / kvalmestillende

 A03FA01 Supposi-
torie

Metoclopramid Primperan 1    pn 20 g 
x 1

0 mg

A03FA01 Tbl Metoclopramid Primperan 1    30 mg 0 mg

Laksantia

 A06AB02,
A06AG02

Enterotbl Bisacodyl Toilax 1 5 mg 0 mg

A06AG10 Væske Docusat, Sorbitol Klyx 1    pn 120 
ml x 1

0 mg

A06AD11 Væske Lactulose Lactulose 1    20010 
mg 

0 mg

A06AB08 Dråber Natriumpicosulfat Laxoberal  1   5 mg 7,5 mg 
x 2

A06AD65 Pulver Macrogol 3350 Movicol 1    pn 1 
brev

0 breve

A06AD65 Pulver Macrogol 3350 Movicol    1 0 breve 2 breve

Naturlægemidler

  Plante
fibre

Psyllium-frøskaller Husk 1 4500 
mg

0 mg

Menopause/overgangs-
alder

 Tbl Propolis, Pollen, Per-
ga-pollen, Gelée royale

Melbrosia 1    1 tbl 0 tbl

Vitaminer / mineraler

  Tbl 13 vitaminer + 10 
mineraler

Multivitamin    1 0 tbl 1 tbl

A11EA Tbl b1+b2+b3+b4+b5 B-combin 1    2 tbl 0 tbl

A11DA Tbl Thiamin B1-vitamin 1    300 mg 0 mg

V03AB33 Injektions 
v.

Hydroxocobalamin B12-vitamin  1   1 mg hv 
3. mdr.

1 mg 
årligt

A11CC05 Tbl Cholecalciferol D-vitamin    1 0 µg 25 µg

A11CC05 Tbl Cholecalciferol D-vitamin    1 0 µg 75 µg

A11CC05 Tbl Cholecalciferol D3-vitamin 1    75 µg 0 µg

B - Blod og bloddannende organer

 B03AA07 Tbl Ferro-salte Ferrofumarat 1    132 mg 0 mg

B03AA07 Tbl Ferro-salte Ferro Duretter    1 0 mg 200 mg

B03AA07 Tbl Ferro-salte Ferro Duretter 1    200 mg 0 mg

B03BA01, 
B03BA02

Tbl Cyanocobalamin Betolvex 1    1 mg 0 mg

C - Hjerte og kredsløb 

Antihypertensivia / 
blodtryksmedicin

C09CA01 Tbl Losartankalium Losartan 1    50 mg 0 mg

D - Dermatologiske midler 

Antibiotikum D06AX09 Creme Mupirocin Bactroban 1    2 dgl 0 dgl

 D07AC01 Creme Betamethason-17-va-
lerat

Betnovat  1   1+30 
mg 2 
gange 
dgl

1+30 
mg pn

D01AC20 Creme Hydrocortison Brentacort  1   påsmø-
res x 2 
dagligt

pn ved 
symp-
tomer + 
10 dage

G - Urogenitialsystem og kønshormoner 

Hormonpræparat G03DA04, 
L02AB02

Tbl Medroxyprogestero-
nacetat

Provera 1    5 mg 0 mg

α-receptorblokker / 
forstørret prostata

G04CA02 Depot 
kapsl

Tamsulosin Omnic 1    0,4 mg 0 mg

M - Muskler, led og knogler 

 M01AX05 Kapsl Glucosamin Glucosamin 1    1200 
mg

0 mg

M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin 1    pn 400 
mg x 4

0 mg

M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin 1    pn 600 
mg x 2

0 mg

 M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin 1    pn 400 
mg x 4

0 mg

M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin 1    1800 
mg

0 mg

M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin  1   400 mg 
+ pn 
400 mg 
x 1

pn 400 
mg x 2

M03BX01 Tbl Baclofen Baklofen 1    60 mg 0 mg

N - Centralnervesystemet 

Antidepressiva 

 N06AB04 Tbl Citalopram Cipramil 1    40 mg 0 mg

N06AB04 Tbl Citalopram Cipramil 1    20 mg 0 mg

N06AB10 Tbl Escitalopram Cipralex 1    10 mg 0 mg

N06AX11 Smeltetbl Mirtazapin Remeron 1    15 mg 0 mg

N06AA10 Tbl Nortriptylin Noritren 1    125 mg 0 mg

Antipsykotika 

 N06Ax12 Tbl Aripiprazol Abilify 1    15 mg 0 mg

N05AH02 Tbl Clozapin Leponex  1   500 mg 450 mg

N05AH03 Velotab Olanzapin Zyprexa  1   pn 10 
mg x 3

pn 10 
mg x 1

N05AH03 Tbl Olanzapin Zyprexa 1    pn 5 mg 
x 1 

0 mg

N05AH03 Tbl Olanzapin Zyprexa 1    pn 10 
mg x 2

0 mg

N05AH04 Tbl Quetiapin Seroquel 1    pn 100 
mg x 4

0 mg

N05AH04 Tbl Quetiapin Seroquel  1   1000 
mg

600 mg

N05AH04 Depottbl Quetiapin Seroquel Prolong    1 0 mg 300 mg

N05AX08 Inj Risperidon Risperdal Consta   1  75 mg 
hv 2. 
uge

100 mg 
hv 2. 
uge

N05AF05 Dråber Zuclopenthixol Cisordinol 1    pn 5 mg 
x 2

0 mg

N05AF05 Tbl Zuclopenthixol Cisordinol  1   6 mg 4 mg

N05AF05 Tbl Zuclopenthixol Cisordinol    1 0 mg 10 mg

Bivirkningsmedicin 

 N04AA02 Tbl Biperiden Akineton 1    8 mg 0 mg

N03AF01 Depottbl Carbamazepin Trimonil Retard 1    600 mg 0 mg
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N04AB02 Tbl Orphenadrin Lysantin 1    pn 50 
mg x 1

0 mg

N04AB02 Tbl Orphenadrin Lysantin  1   100 mg pn 50 
mg x 2

N04AB02 Tbl Orphenadrin Lysantin    1 0 mg 200 mg

Anxiolytikum / Benzo-
diazepin 

 N03AE01 Tbl Clonazepam Rivotril 1    pn 0,5 
mg x 2

0 mg

N03AE01 Tbl Clonazepam Rivotril  1   2 mg 1,75 mg

N05BA01 Tbl Diazepam Stesolid  1   10 mg pn 5 mg 
x 1

N05BA01 Tbl Diazepam Hexalid 1    pn 5 mg 
x 2

0 mg

N05BA04 Tbl Oxazepam Oxapax 1    pn 15 
mg x 2

0 mg

N05BA04 Tbl Oxazepam Oxapax 1    15 mg 0 mg

Hypnotikum / Sovemedicin 

 N05CF01 Tbl Zopiclon Imovane 1    pn 3,75 
mg x 3

0 mg

Analgetika / smertestillende 

N02AX02 Tbl Tramadol Dolol 1    pn 50 
mg x 2

0 mg

N02BE01 Depottbl Paracetamol Panodil Retard  1   pn 665 
mg x 2

pn 665 
mg x 1

N02BE01 Depottbl Paracetamol Panodil Retard 1    pn 500 
mg x 4

0 mg

N02BE01 Tbl Paracetamol Pamol    1 0 mg pn 1000 
mg x 4

N02BE01 Tbl Paracetamol Pamol 1    pn 1000 
mg x 4

0 mg

N02BE01 Tbl Paracetamol Pamol 1    2000 
mg

0 mg

N02BE01 Tbl Paracetamol Pamol  1   3000 
mg

pn 1000 
mg x 4

N02BE01 Tbl Paracetamol Pamol   1  pn 1000 
mg x 3

pn 1000 
mg x 4

R - Respirationsorganer 

 R05DA04 Tbl Codein Kodein 1    pn 25 
mg x 3

0 mg

I alt                                                                                                                                                                                                           23          9            2          4
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A - Fordøjelsesorganer og stofskifte                                                                                                                                                                               før                     efter

Syrepumpehæmmer 

 A02BC02 Enterotbl Pantoprazol Pantoprazol 1    40 mg 0 mg

A02BC02 Enterotbl Pantoprazol Pantoprazol 1    80 mg 0 mg

A02BC02 Enterotbl Pantoprazol Pantoprazol 1    40 mg 0 mg

A02BC02 Enterotbl Pantoprazol Pantoprazol 1    40 mg 0 mg

Laksantia / afføringsmiddel 

 A06AB08 Dråber Natriumpico-
sulfat Laxoberal  1   5 mg pn 5 mg x 1

A06AB08 Dråber Natriumpico-
sulfat Laxoberal   1  pn 7,5 mg 

x 1 7,5 mg

A06AD65 Pulver Macrogol 
3350 Movicol   1  2 breve 4 breve

A06AD65 Pulver Macrogol 
3350 Movicol 1    4 breve 0 breve

Bivirkningsmedicin

 A03BA03 Depottbl Hyoscyamin Egazil 
Duretter   1  1 mg 1,2 mg

A03BA03 Depottbl Hyoscyamin Egazil 
Duretter 1    0,6 mg 0 mg

A03BA01 Dråber Atropinsulfat Atropin 1    1 dråbe 0 dråber

Vitaminer / mineraler

 A11CC05 Tbl Cholecalci-
ferol D3-vitamin    1 0 mg 50 µg

A11CC05 Tbl Cholecalci-
ferol D3-vitamin  1   75 µg 50 µg

A11CC05 Tbl Cholecalci-
ferol D3-vitamin 1    25 µg 0 µg

A12A Tbl Calcium Unikalk 
Forte    1 0 mg 800 mg

A12A Tbl Calcium Unikalk 
Forte    1 0 mg 800 mg

B - Blod og bloddannende organer 

 B03AA07 Depottbl Ferro-salte Ferro Du-
retter    1 0 mg 100 mg

C - Hjerte og kredsløb 

Vanddrivende 

 C03AB01 Tbl
Bendroflu-
methiazid 

Kaliumchlorid

Centyl med 
kaliumk-

lorid
1    2,5+573 mg 0 mg

C08CA01 Tbl Amlodipin Amlodipin 1    5 mg 0 mg

D - Dermatologiske midler 

Antibiotikum 

 D06AX09 Creme Mupirocin Bactroban  1   påsmøres x 
1 dgl

pn påsmø-
res ved 
behov

M - Muskler, led og knogler 

Smertestillende 

 M01AE01 Tbl Ibuprofen Burana  1   1200 mg 800 mg

M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin 1    pn 600 mg 
x 3 0 mg

M01AE01 Tbl Ibuprofen Ibumetin 1    pn 600 mg 
x 1 0 mg

N - Centralnervesystemet

Analgetika / smertestillende 

 N02AE01 Resorib-
letter Buprenorphin Temgesic    1 0 mg pn 0,4 mg 

x 1

Anxiolytikum / /Benzodiazepin 

 N05AE04 Kapsl Ziprasidon Zeldox   1  160 mg 200 mg

N05BA04 Tbl Oxazepam Oxapax  1   90 mg 45 mg

Antipsykotika

 N05AD01 Tbl Haloperidol Serenase  1   2,5 mg 2 mg

N05AF03 Tbl Chlorpro-
thixen Truxal 1    pn 50 mg 

x 1 0 mg

N05AF03 Tbl Chlorpro-
thixen Truxal 1    

60 mg +
pn 15 mg 

x 4 
0 mg

N05AF05 Tbl Zuclopenthix-
ol Cisordinol    1 0 mg 4 mg +

pn 2 mg x 2 

N05AF05 Tbl Zuclopenthix-
ol Cisordinol    1 0 mg 4 mg +

pn 2 mg x 2 

N05AH02 Tbl Clozapin Leponex   1  25 mg 50 mg

N05AH03 Tbl Olanzapin Zyprexa  1   pn 10 mg 
x 2 pn 5 mg x 2

N05AH03 Tbl Olanzapin Zyprexa 1    pn 5 mg x 1 0 mg

N05AH03 Velo Tbl Olanzapin Zyprexa 1    pn 10 mg 
x 1 0 mg

N05AH04 Velo Tbl Olanzapin Zyprexa 1    pn 10 mg 
x 1 0 mg

N05AH04 Tbl Quetiapin Quetiapin 1    pn 100 mg 
x 2 0 mg

 N05AH04 Tbl Quetiapin Seroquel   1  600 mg 700 mg

N05AH04 Tbl Quetiapin Seroquel 1    1000 mg 0 mg

N05AX08 Tbl Risperidon Risperidon  1   8 mg 7 mg

N05AX12 Tbl Aripiprazol Abilify 1    10 mg 0 mg

Hypnotikum / sovemedicin

 N05CF01 Tbl Zopiclon Imovane 1    pn 7,5 mg 
x 1 0 mg

N05CF02 Tbl Zolpidem Imovane 1    pn 7,5 mg 0 mg

Antidepressiva

 N06AB04 Tbl Citalopram Cipramil 1    10 mg 0 mg

N06AX11 Smeltetbl Mirtazapin Remeron   1  30 45 mg

Misbrugs behandling

 N07BC02 Tbl Methadon Metadon 1    pn 20 mg 
x 1 0 mg

R - Respirationsorganer 

Astma 

 R01AD12 Næ-
sespray

Fluticason-
furoat Avamys    0 µg 55 µg

R03BB04 Inhalati-
onspulve Tiotropium Spiriva 

Respimat    1 0 µg 2,5 µg

S - Øjne og ører

 R06AD02 Tbl Promethazin Phenergan 1    pn 25 mg 
x 2 0 mg

I alt                                                                                                                                                          25                 8                 7                  8
 
 

Udarbejdet af Anna Marie Frey Laursen, kvalitetsfacilitator og Tina Birkeskov Axelsen, klinisk farmaceut
33 præparater er seponeret og/eller reduceret hvilket svarer til 67 % af samtlige medicinændringer i dette års sundhedstjek
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2008

1. generation Præparat Antal ordinationer Samlet dosis pr døgn

Lavdosis Serenase 5 77 mg

Orap 0  0 mg

Middeldosis Cisordinol 6 108 mg

  

Højdosis Truxal 7 1125 mg

Nozinan 3 1300 mg

2. generation 

 Abilify 5 105 mg

Clozapin 3 1100 mg

Leponex 8 3275 mg

Olanzapin 10 295 mg

Zalasta 0 0

Seroquel 5 4700 mg

Seroquel Prolong 0 0

Risperanne 0 0

Risperdal 6 21 mg

Risperidon 0 0

Zeldox 2 80 mg

Depotpræparater 

 Serenase Dekanoat 1 150 mg hv 2. uge

Zypadhera 0 0 mg

Xeplion 0 0 mg

Trilafon Dekanoat 2 324,6 mg hv 2. uge

Risperdal Consta 4 250 mg hv 2. uge

Cisordinol Depot 7 1950 mg hv 2. uge

Bilag 2
Antipsykotika 2008 / 2014

2014

1. generation Præparat Antal ordinationer Samlet dosis pr døgn

Lavdosis
 

Serenase 3 30,5 mg

Orap 2 8 mg

Middeldosis Cisordinol 4 22 mg

Højdosis
 

Truxal 7 1300 mg

Nozinan 1 200 mg

2. generation 

Abilify 1 30 mg

Clozapin 1 400 mg

Leponex 7 2675 mg

Olanzapin 15 380 mg

Zalasta 2 30 mg

Seroquel 10 5150 mg

Seroquel Prolong 2 600 mg

Risperanne 1 1,5 mg

Risperdal 1 13 mg

Risperidon 1 7 mg

Zeldox 1 160 mg

Depotpræparater 

  

Serenase Dekanoat 0 0

Zypadhera 2 405 mg hv 3. uge
405 mg hv 2. uge

Xeplion 2 250 mg hv 2. uge

Trilafon Dekanoat 3 540,2 mg hv 2. uge

Risperdal Consta 5 712,5 mg hv 2. uge

Cisordinol Depot 4 950 mg hv 2. uge
  
            Udarbejdet af Anna Marie Frey Laursen, kvalitetsfacilitator og Tina Birkeskov Axelsen, klinisk farmaceut
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Bilag 3
 Helbredsundersøgelsen
 

Stor undersøgelse hvert 5 år ved almen praktiserende læge:

 a) Ved sygeplejerske:

 - højde + vægt
 - BT
 - Urinprøve
 - EKG
 - Spirometri
 - Blodprøver:
• rødt blodbillede
• hvidt blodbillede
• levertal
• væsketal
• vitaminer (B12+D)
• blodsukker
• kolesterol
• stofskifte
• Andet

 b) Opfølgende samtale og undersøgelse med læge til Sundhedstjekstatusmøde efter to uger,  
      hvor svar på blodprøver foreligger.

Lille undersøgelse hvert år på Tangkær:
 
  a) Ved fagpersoner:

 - vægt
 - Livvidde
 - BT
 - Puls
 - Urinprøve (sendes til almen praktiserende læge)

  b) Ved mobillaboratorie:
 - Blodprøver:
• rødt blodbillede
• hvidt blodbillede
• levertal
• væsketal
• vitaminer (B12+D)
• blodsukker
• kolesterol
• stofskifte
• Andet

  c) Opfølgende samtale og undersøgelse med læge til Sundhedstjekstatusmøde efter to uger,  
       hvor svar på blodprøver foreligger.

Mammografiscreening:   Hvert 2. år - 50-69 år.
Smearundersøgelse:  Hvert 3. år – 23-50 år. Hvert 5. år 50-65 år.

Serumundersøgelse af medicindosering efter anmodning/konference med psykiater.

Herudover kan der suppleres med undersøgelser på speciel indikation.

Fælles Sundhedstjekstatusmøde en gang årligt.

       Udviklet af Alment praktiserende læge Johannes Brockstedt

 Bilag 4
 Afdækningsmødet

Socialfaglig indsats arbejdsskema

Skemaet tydeliggør og dokumenterer de indsatser, metoder og effekter, der har været på udvalgte områder.
Ved fravalgte indsatser er disse fagligt begrundede.

Begrund hvorfor der ikke er 
koordineret

Ændring i individuelle 
plan / 

behandlerplan

Indsats
Beskriv:

Metode
Beskriv:

Skema i Bosted 
(alle fokusområder har ovenstående skabelon)

1: Stamdata, deltager, dato for indledende møde og statusmøde.

2: Tandstatus

3: Kost

4: Motion

5: Afhængighed

6: NADA

7: Bivirkninger

Udviklet af Lars Bording og Anna Marie Frey Laursen

Nej

Ja

Ja

Nej

Beskriv den koordinerede 
indsats

Er indsats koordineret 
mellem handleplan / 

behandlerplan?

Faglig begrundelse, hvis 
der ikke har været fokus 

på området.

Har der været fokus på 
afhængighed; kost; mo-
tion; tandstatus; NADA?

111

Effekt/ evaluering
Beskriv:
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Bilag 5
Bivirkningsliste

Tjekliste til vurdering af bivirkninger ved brug af antipsykotisk medicin

Dato:

Patientoplysninger

Navn:

Cpr-nr.:

Aktuel medicin:

Undersøger:

Scoring af bivirkninger:

Symptom
Tilstede

Grad
(0-3)

Beskrivelse/andet

Dystoni/ muskeltrækninger

Hyperkinesier/ bevægeforstyrrelser

Akatisi/ indre uro

Parkinsonisme: Rysten/ langsomme 
bevægelser/ stivhed i muskulaturen

Mundtørhed, akkomodationsforstyr-
relser, urinretention, forstoppelse

Ortostatisk svimmelhed

Menstruationsforstyrrelser

Galactoré

Seksuelle problemer/ nedsat lyst

Sedation/ træthed

Øget spytflåd

Vægtstigning efter start af behandling 
af antipsykotika

             Tjeklisten er baseret på UKU bivirkningsskalaen

Undersøgelser: Værdi/resultat

Laboratorieprøver/kontrol Værdier/resultat

Blodsukker (fastende/ikke fastende)     mmol/l mmol/l

Lipider (HDL værdi/Tri-glycerid værdi) mmol/l mmol/l

EKG, QTc interval msek

Vægt kg

Højde meter

Taljeomfang cm

BMI (Body Mass Index)

Blodtryk (systolisk/diastolisk) /                  mmHg

Bilag 6
Medicinafstemning v/farmaceut

Medicinafstemning:

Sted:_________________________  

Foretaget af:

Klinisk farmaceut:___________________________________________
                                                              Cand. Pharm. 

Dato:

Kontakt: Hospitalsapoteket, Regionshospitalet Randers. Dir.nr. xxxxxxxx

Patient:
CPR nr.: Navn:

Medicinafstemning: Antal lgm.:

Ingen kommentar:

Mangler aktuel medicinanamnese i elektronisk patientjournal. (Dvs. inden for 1 år)

Overveje medicinafstemning mellem patientjournal og EPJ idet der:

i EPJ Læs journal er noteret: i EPJ medicinmodul er indlagt: 

Overveje medicinafstemning mellem EPJ og ”Bostedet” idet der:

i EPJ medicinmodul er indlagt: i ”Bosted” er noteret:

Personale:
Set at: Dato:

Medicinafstemning afsluttet:      Dato:   ____ /______ 201_

Dette ark arkiveres i patientjournalen.
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Bilag 7
Kontrakt mellem Farmaceut, Lokalpsykiatri og Tangkær

Kontraktgiver:  Lokalpsykiatrisk Center Djursland i Rønde (LPD), Tangkær
   og
Kontrakttager:   Hospitalsapoteket Århus, Randers Afdeling

Kontraktens omfang: Klinisk farmaci på patientniveau, afdelingsniveau og ledelsesniveau for psykiatrien Ran- 
   ders - Tangkær.

Klinisk farmaci på patientniveau

Gennemgang af lægemiddelor-
dinationer for psykiatriske pa-
tienter

Medicingennemgang: Foretages vha. EPJ og patientjournal, e-journal, biokemi, 
(FMK – når denne bliver tilgængelig). 
Der er fokus på medicin ud fra:
• Indikation
• Dosis
• Doseringstidspunkter 
• Bivirkninger 
• Klinisk relevante interaktioner
• Manglende ordinationer af præparater i bestemte behandlingsregi-              

mer
• Dobbeltordinationer
• Relevante kontraindikationer
• Lægemiddelform
• Ubehandlede indikationer
• Over- / underbehandling
• Uhensigtsmæssigt præparatvalg  
• Lab-værdier, som kan påvirke medicineringen                 

Desuden ift. de regionale retningslinjer:
• Journalens medicinanamnese
• Medicinanamnese og ordinationer i EPJ/”bostedet” (afstemning)
• Cave-registrering 
• Ukorrekt angivelse/oprettelse af ordinationer i EPJ

Formidling Formidling sker til behandlende psykiater.
Interventionsforslag m.m. skrives i patientjournalen i EPJ under punktet: ”Far-
maceutnotat”.

Hvis der ses tendenser, præsenteres disse for ledelsen og, efter aftale, til afde-
lingen.

Journaladgang/brug af person-
følsomt data.

Den ansvarlige psykiater uddelegerer ”medicingennemgang” til den kliniske 
farmaceut. Som lægens medhjælp gives adgang til patientjournaler, EPJ og 
”Bosted”.
Det samme gælder ved farmaceutens indhentning af medicindata hos ekster-
ne instanser (ex. egen læge).  

Dokumentation Interventionerne dokumenteres ved print af journalnotat samt ved indtastning 
i intern Excel-skema. Der laves statistik på lægernes acceptrate. 

Ansvar Det er den medicingodkendende læge, der har ansvaret for en evt. ændring i 
ordination.

Klinisk farmaci på afdelingsniveau

Opgaver Besvarer spørgsmål vedr. lægemidler, lægemiddelhåndtering, EPJ regionale 
retningslinjer mv.

Klinisk farmaci på ledelsesniveau

Opgaver (På sigt) Introducere nyansat plejepersonale og læger til klinisk farmaci. 

Frekvens og tidspunkt

Den kliniske farmaceut laver medicingennemgang på samtlige patienter/borgere på Tangkær. Foretages 1 gang pr. 
år/pt.
Farmaceuten får base på Lokalpsykiatrisk Center Djursland i Rønde. Selve medicingennem-gangen kan dog foretages 
på hospitalsapoteket. 

Afregning

Timelønnen er 399 kr. (2013-niveau). 
Timelønnen er fastlagt efter gældende overenskomst. 
Apoteket afregner antal timer til Tangkær.

Skønnet antal timer er ca. 1 time/pt. 

Aftalens virkning og ophør
Aftalen har virkning fra d.d. og kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 
Ved behov kan kontrakten justeres efter aftale mellem ledelsen Rønde/Tangkær og Hospitalsapoteket.

Underskrifter:

* For lokalpsykiatrisk Center Djursland i Rønde/Tangkær:

Dato:     Dato:  
 
             
  
 Faglig områdeleder Janne Martinussen                 Overlæge Tove Mathiesen   
       

* For Hospitalsapoteket Århus, Randers afd.:

Dato: 

     
 Afdelingsleder Maren-Lis Larsen
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Bilag 8
Sundhedstjekstatusmødet – referatskabelon

Borger:   navn

Deltagere: Borgeren, Anna Marie, Simon, Tove, Alment praktiserende læge, Leder, Fagperson 

Diagnose:
 

 

CAVE:   

Allergi:   

Højde: xxx cm 2011 2012 2013 2014 2015

BMI

Vægt

Livvidde

BT

Puls

Smear

GAF 2011 2012 2013 2014 2015

     

Vurderer egen læge og psykiater at borgeren helt eller delvist kan varetage sin egen medicinadministration (DKM)

Interventionsforslag fra farmaceut:

Medicinændringer:

Seponering:    
Ordinering:    
Reducering:    
Øgning:     
Ændringer uden døgndosisændring:  
Bivirkninger:     

 

Bilag 9
Referat styregruppemøde 2014

Referat til årligt statusmøde omkring sundhedstjek 
d. 27/1-14

Referent: Maria W. Nissen, Sundhedsservicesekretære-
lev

Deltagere:
Anne Mikkelsen (Afdelingsleder, Tangkær), Ann Sø-
rensen (Afdelingsleder, Tangkær), Janne Martinus-
sen (Faglig områdeleder, Tangkær/Blåkærgård), Anna 
Marie Laursen (Kvalitetsfacilitator, Tangkær), Simon 
Hedegaard (distrikts sygeplejerske, Lokal Psykiatri 
Djursland), Tove Mathiesen (overlæge, Lokal Psykiatri 
Djursland), Johannes Brockstedt (læge, Allingåbro), 
Bjarne Jensen (læge, Ørsted), Carsten Hansen, (læge, 
Vivild) og Mette Kjær (læge, Vivild)

Siden sidst:
Neurologerne har været svære at få fat på, men de vil 
meget gerne deltage i 
Sundhedstjek fremadrettet.

Tangkærs fagpersoner fortæller om Sundhedstjek til 
forskellige arrangementer de deltager i.

Der er en artikel på vej om Sundhedstjek, i ugeskrift for 
læger af Reservelæge Charlotte Svendsen.

Erfaringer fra de alment praktiserende læger:
Sundhedstjek sparrer tid og penge på de små konsulta-
tioner via sundhedstjek og statusmøder.
Tiden til borgerne bliver brugt bedre.

Erfaring fra borgere:
Borgerne giver generelt udtryk for, at det giver god me-
ning for dem, at mødes med både psykiater og prakti-
serende læge på samme tid.
Der kommer flere og flere borgere med i hele sund-
hedstjek, og de er mere og mere engagerede omkring 
statusmødet.

Farmaceut Tina Birkeskov har via mail, spurgte ind til, 
om det flow der er aftalt, er passende ift. at Simon kan 
nå at få afsluttet medicinafstemningen inden status-
møderne. 
Simon tilstræber, at få klaret medicinafstemningen in-
den hvert statusmøde, dette skulle gerne ske løbende, 
men der er mange præparater, at holde styr på, så det 
er et stort arbejde.

Farmaceuten har via mail spurgte ind til, hvordan læge/
psykiater ser på gennemgangsnotaterne,

• er de formuleret forståeligt?
• 
• er det opstillet hensigtsmæssigt?
• 
• er de vægtet som ønsket – med lige fokus på psy-

kiatrisk og somatisk medicin?

Det er der enighed om at de er.

I forhold til farmaceutens forslag til, at der i EPJ skrives 
et lille notat efter statusmødet, så bliver det allerede 
gjort som et Psykiatrikonferencenotat under emnet 
medicingennemgang.

Evalueringer på rapporten 2012:
Medicinændringer i procent for 2012 er meget lig med 
medicinændringsprocenten for 2011.
Et forslag om at undersøge hvor meget medicinreduk-
tionen har betydet for hele Tangkær, imødekommes og 
skal derfor undersøges nærmere.

Hver anden onsdag afholdes videokonferencer mellem 
psykiatrisk afdeling E2, Tove Mathiesen og Ann Søren-
sen. Dette er der gode erfaringer med.

Der kommer fremadrettet til at være 3 bomiljøer igen, 
dette for at beskytte borgerne mest muligt.

Det skal undersøges nærmere på mammografiunder-
søgelse af borgere i kørestol, hvordan kan det prakti-
seres, da dette giver udfordringer. Borgere uden stabil 
ståfunktion kan ikke få foretaget undersøgelsen.

Det kunne være interessant også at kigge på de soma-
tiske indlæggelser, antal indlæggelse og perioder.

Spørgsmål og/eller opgaver:

Adgang til FMK via bostedsystemet.

Farmaceutens interventionsforslag udprintes, til brug 
ved statusmøderne.

Farmaceuten spørger om det er muligt at der bliver 
skrevet i EPJ når der har været afholdt Sundhedstjek og 
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hvad resultatet bliver – dette bliver allerede gjort under 
noterne ”psykiatrikonference”. Man skal gå ind på EPJ 
og søge på medicingennemgang på borgeren.

Koordinationsplaner med på statusmødet til borgere 
med dom, da samarbejde omkring forarbejdet er vig-
tigt.

Kan man trække samlede ordineret medicin forbrug 
hos apoteket?

Det vil være en god ide at få metabolisk syndrom uddy-
bet i rapporten, da det er et meget nyt udtryk.

Undersøge forholdene omkring mammografi for bor-
gere i kørestol – gå videre med dette evt. med hjælp fra 
borgerens praktiserende læge.

Rapporten for 2013 sendes til alle, så snart den er klar.

Burde afdeling E2, psykiatrisk hospital i Randers, med 

til statusmøderne? Og har de tid?

Videokonferencer bør nævnes i rapporten.

Er det muligt for de praktiserende læger at få ”movie-
client” – det virtuelle møderum til videokonferencer, 
dette er sikkert og vil spare både tid og kørsel.

Lægerne må gerne være OBS på at de kan henvise til 
Tangkærs diætist når en borger gerne vil tabe sig

Simon har forsøgt at lave et program hvor 4 borgere 
med misbrug får hjælp – dette er gået lidt i stå – men 
der er meget vigtigt at få i gang igen.

Dato til næste års styregruppemøde er sat til 26. ja-
nuar 2015 kl. 13 – 15. 119
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Bilag 10
SIP Udvikling i tilfredshedsscore borgere på Tangkær 2011-2014
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Figur/Tabel nr. Side Figur/Tabel beskrivelse

Figur 2.A Cyklus Sundhedstjek for hver borger

Figur 2.B Fokusområder på Afdækningsmødet

Figur 2.C Sundhedstjek - Tegning: Illustrator Jakob Christensen ∙ Magasinet Psykiatri på tværs – 
mennesket i centrum

Figur 2.D Fokusområder Sundhedstjek statusmøde

Tabel 3.1 Antal deltagere 2011-2014 

Tabel 3.2 Antal borgere, ind- og udflytninger til og fra Tangkær 2011-2014      

Tabel 3.3 Gennemsnitsalderen for borgere der har deltaget i Sundhedstjek 2011-2014

Figur 3.A Kønsfordeling 2011

Figur 3.B Kønsfordeling 2012 

Figur 3.C Kønsfordeling 2013               

Figur 3.D Kønsfordeling 2014                

Tabel 3.4 Antal dødsfald 2011-2014

Tabel 3.5 Gennemsnitsalder ved afdøde borgere 2011-2014

Figur 3.E Gennemsnitsalder Specialeopdelt

Figur 3.F Gennemsnitsalder Socialpsykiatri

Figur 3.G Gennemsnitsalder Huntingtons Sygdom

Tabel 3.6 Oversigt dødsårsager 2011-2014

Tabel 3.7 Psykiatriske diagnoser 2011-2014

Tabel 3.8 Somatiske diagnoser 2011-2014 

Tabel 3.9 Antal borgere med retslig foranstaltning 2011-2014

Tabel 3.10 Antal borgere med misbrug 2011-2014

Tabel 3.11 Diagnoserevurderinger 2011-2014

Figur 3.H Graf med samlet antal indlæggelsesdage i undersøgelsesperioden

Tabel 3.12 Antal indlæggelsesperioder pr. borger pr. år, 2011-2014

Tabel 3.13 Indlæggelsesdage og -perioder for Borger A, 2011-2014

Tabel 3.14 Indlæggelsesdage og -perioder for Borger B, 2011-2014

Tabel 3.15 Antal borgere med medicinændringer foretaget til Sundhedstjek, 2011-2014

Tabel 3.16 Antal ordinationsændringer, samt reduktion og seponering foretaget til Sundhedstjek, 
2011-2014

Tabel 3.17 Typer af medicinændringer foretaget til Sundhedstjek, 2011-2014 

Tabel 3.18 Ændringer i lægemiddelbehandlingen, foretaget til Sundhedstjek, 2011-2014                                              

Tabel 3.19 Antal borgere med smertestillende præparater 2008/2014

Tabel 3.20 Sammenligning Paracetamol 2008/2014

Figur 3.I Samlet døgndosis alle borgere, fastordineret smertestillende

Figur 3.J Samlet døgndosis alle borgere, pn-ordineret smertestillende

Figur 3.K Benzodiazepiner 2008

Figur 3.L Benzodiazepiner 2014

Figur 3.M Ordinationsforskelle Benzodiazepiner

Figur 3.N Fordeling af Benzodiazepiner 2008

Figur 3.O Fordeling af Benzodiazepiner 2014

Figur 3.P Borgere i behandling med sovemedicin 2008 

Figur 3Q Borgere i behandling med sovemedicin 2014   

Bilag 11
Figur- og tabelliste

Figur 3.R Borgere med antipsykotika 2008

Figur 3.S Borgere med antipsykotika 2014

Tabel 3.21 Fordeling af antipsykotika 2008/2014

Tabel 3.22 1. generations antipsykotika 2008/2014

Figur 3.T Fordeling 1. generations antipsykotika 2008

Figur 3.U Fordeling 1. generations antipsykotika 2014

Tabel 3.23 Depotpræparater 1. generations antipsykotika  2008/2014

Tabel 3.24 2. generations antipsykotika 2008/2014

Tabel 3.25 Depotpræparater 2. generations antipsykotika 2008/2014

Figur 3.V Fordeling 2. generations antipsykotika 2008

Figur 3.W Fordeling 2. generations antipsykotika 2014  

Figur 3.X Borgere med ordineret antidepressiva 2008

Figur 3.Y Borgere med ordineret antidepressiva 2014

Figur 3.Z Antidepressiva ordinationer opdelt i specialer

Figur 3.Æ Fordeling af antidepressiva 2008        

Figur 3.Ø Fordeling af antidepressiva 2014

Tabel 3.26 Bivirkningsmedicin 2008/2014

Figur 3.Å Oversigt bivirkningsmedicin 2008/2014

Tabel 3.27 Antal borgere med særlige medicinske opmærksomhedsområder 2008/2014

Tabel 3.28 Medicinsk risikoprofil 01.06.2015                          

Figur 3.Åa Antal borgere med 3 eller flere 2. generations antipsykotika 2008/2014

Figur 3.Åb Antal borgere med lægemiddelbehandling over rekommanderet dosis 2008/2014

Tabel 3.29 GAF-score fordelt i trin

Tabel 3.30 GAF-scoringer 2011-2014

Figur 3.Åc Udvikling af GAF-scoren 2011-2014

Tabel 3.31 GAF-scoringer hos borgere med misbrug

Figur 3.Åd Udvikling af GAF-scoren for borgere med misbrug

Tabel 3.32 GAF-scoringer hos borgere uden misbrug

Figur 3.Åe Udvikling af GAF-scoren for borgere uden misbrug

Tabel 3.33 Funktionsevneniveau

Figur 3.Åf Tangkærs definition af vold

Figur 3.Åg Risikovurderingsskema

Figur 3.Åh Antal volds- og trusselsregistreringer i Bomiljø SP i undersøgelsesperioden

Figur 3.Åi Antal volds- og trusselsregistreringer i Bomiljø HS i undersøgelsesperioden

Figur 3.Åj Anvendte magtanvendelser med godkendelse i Bomiljø SP i undersøgelsesperioden

Figur 3. Åk Anvendte § 126 magtanvendelser i undersøgelsesperioden

Figur 3. Ål Oversigt hændelsestyper ved § 126 magtanvendelser Bomiljø SP

Figur 3. Åm Anvendte magtanvendelser med godkendelse i Bomiljø HS i undersøgelsesperioden

Figur 3.Ån Anvendte § 126 magtanvendelser i undersøgelsesperioden                       

Figur 3.Åo Oversigt hændelsestyper ved § 126 magtanvendelser Bomiljø HS

Tabel 4.1 Oversigt tandbehandling 2011-2014

Tabel 4.2 Borgere i Sundhedstjek der ikke dyrker motion eller får pulsforøgelse, 2011-2014

Tabel 4.3 Borgere i Sundhedstjek med motionsaktiviteter, 2011-2014

Tabel 4.4 Borgere i Sundhedstjek uden misbrug og afhængighed, 2011-2014

Tabel 4.5 Borgere i Sundhedstjek med misbrug og afhængighed udspecificeret, 2011-2014

Tabel 4.6 Rygere i Sundhedstjek 2011-2014

Tabel 4.7 NADA akupunktur pr. borger indskrevet på Tangkær 2011-2014
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Tabel 4.8 Definition af det metaboliske syndrom

Figur 4.A Abdominal fedme 2013

Figur 4.B Abdominal fedme 2014

Tabel 4.9 BMI for borgere der har fået målt BMI til Sundhedstjek, 2011-2014

Tabel 4.10 BMI vist i procent

Figur 4.C Graf normal BMI                                              

Figur 4.D Graf Overvægtig BMI                                          

Figur 4.E Graf Fedme BMI                                                 

Figur 4.F Graf Svær fedme BMI

Tabel 4.11 Ændring i BMI for borgere med deltagelse i hele undersøgelsesperioden, års opdelt

Tabel 4.12 Ændring i BMI 2011/2014

Tabel 4.13 Oversigt forhøjet kolesterol 2011-2014

Tabel 4.14 Oversigt forhøjet blodtryk 2011-2014  

Tabel 4.15 Oversigt diabetes 2011-2014  

Figur 5.A SIP-borgerbesvarelse, tilfredshed med helbred  

Figur 5.B SIP-borgerbesvarelse, tilfredshed med søvn
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µg Mikrogram

µg/t Mikrogram/timen

ADHD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

Afd. Afdeling

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome

ATC-kode Anatomical Therapeutic Chemical Classification System

BMI Body Mass Index

BT Blodtryk

BVC Brøset Violence Checklist

Ca. Cirka

CAVE Vogt dig / undgå

Cm Centimeter

CVR Det centrale virksomhedsregister

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel

Dir.nr. Direkte nummer

Disp. form Dispenseringsform

DKM Dansk Kvalitetsmodel for det sociale område

Dvs. Det vil sige

ECT Elektrochockbehandling

EKG Elektrokardiografi

EPJ Elektronisk patient journal

ESCP European Society of Clinical Pharmacy

FMK Fælles medicinkort

F.eks. For eksempel

GAF Global Assessment of Functioning

Gns. Gennemsnit

HDL Hyperlipidæmi - forhøjet kolesterol

HIV Human immundefekt-virus

ICD-10 International Classification of Diseases

ICF International Classification of Functioning

IE Internationale enheder

Ift. I forhold til

Inj. Injektion

ISBN Internationalt Standardbognummer

Jf. Jævnfør

Kg Kilogram

KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

KRAM Kost - Rygning - Alkohol - Motion

Lgm. Lægemiddelbehandling

Mg Milligram

MI Motiverende Samtale

Ml Milliliter

Bilag 12
Forkortelsesliste

MmHg Millimeter kviksølv

mmol/l Millimol pr litre

NADA National Acupuncture Detoxification Association

NaSSA Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants

OCD Obsessive Compulsive Disorder

Ord. Ordineret

osv. og så videre

Pn Pro Necessitate - Efter behov

Pr. per

Pt Patient

PTSD Posttraumatic Stress Disorder

QTc Hjertets elektriske system

SEL. Serviceloven

SIP De Sociale Indikatorprogrammer

SLIPS Sundere Liv i Socialpsykiatrien

SNRI Serotonin og Nordadrenaline Reuptake Inhibitor

SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
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Kontaktinformation

For mere information om Kompleksitets kurset kontakt /

Lars Bording eller Janne Martinussen

Lars Bording  Telefon: 40709575 Mail: Lars.Bording@ps.rm.dk
Janne Martinussen Telefon: 78477510 Mail: Janne.Martinussen@ps.rm.dk

For mere information om Sundhedstjek kontakt /

Lars Bording, Janne Martinussen eller Anna Marie Laursen

Lars Bording  Telefon: 40709575 Mail: Lars.Bording@ps.rm.dk
Janne Martinussen Telefon: 78477510 Mail: Janne.Martinussen@ps.rm.dk
Anna Marie Laursen Telefon: 78477507 Mail: Anna.Marie.Laursen@ps.rm.dk

Deltagere Sundhedstjek /

• Faglig områdeleder, Janne Martinussen, Blåkærgård/Tangkær
• Kvalitetsfacilitator, Anna Marie Frey Laursen (Rie), Tangkær
• Administrativ koordinator, Lisbeth Olsen, Tangkær
• Klinisk Diætist, Susanne Bakmann, Tangkær
• Sygeplejerske, Anne Grethe Birkbak, Tangkær
• Sygeplejerske, Ninna Kahr, Tangkær
• Afdelingsleder udvikling og kvalitet, Lars Bording, Blåkærgård/Tangkær
• Afdelingsleder Jane Ahrendt, Tangkær Bomiljø HS
• Afdelingsleder Martin Pedersen, Tangkær Bomiljø SP
• Distrikts sygeplejerske, Carsten Hedegård Simonsen, Lokal Psykiatri Djursland
• Overlæge, Tove Mathiesen, Lokal Psykiatri Djursland
• Almen praktiserende læge, Johannes Brockstedt, Lægehuset Allingåbro
• Almen praktiserende læge, Carsten Hansen, Vivild Lægehus
• Almen praktiserende læge, Birthe Bang, Vivild Lægehus
• Almen praktiserende læge, Bjarne Jensen, Ørsted
• Almen praktiserende læge, Henrik Willemoes, Ørsted
• Farmaceut, Tina Birkeskov Axelsen, Hospitalsapoteket Regions Midtjylland, 
 Afdeling Randers
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