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Titel: 

Patientstyrede indlæggelser  

 

Præsentation:  

Psykiatrisk Center Glostrup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), hvor 

den overordnede referenceramme for pleje og behandling er Recovery-orientering. 

Psykiatrisk Center Glostrups afsnit 174 og 176 er to åbne, voksen psykiatriske 

døgnafsnit med plads til henholdsvis 19 og 20 patienter. I afsnittene indlægges 

mennesker med en bred vifte af forskellige psykiske lidelser. Under de individuelle 

forløb foretages såvel udredning, som pleje og behandling af mennesker, der 

oplever forværring af deres i forvejen kendte psykiatriske lidelse. 

Det tværfaglige behandlingspersonale på afsnittene består af læger, sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 

socialrådgivere.  

I den Recovery-orienterede tilgang, tilrettelægges den psykiatriske sygepleje 

sammen med patienten, således at patientens drømme og håb for fremtiden er i 

centrum for pleje- og behandlingsforløbet (Barker og Buchanan-Barker). 



 

Derudover er den psykiatriske sygepleje på begge afsnit baseret på miljøterapeutisk 

tænkning og kognitive strategier, som i løbet af 2021 yderligere understøttes af 

uddannelse i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT). 

 

Beskrivelse: 

På baggrund af erfaring fra Norge indgik afsnit 174 i 2010 i et projekt vedrørende 

patient-styrede indlæggelser (PSI). Herefter er PSI blevet et fast etableret tilbud i 

afsnittet.  Patienter der er tilknyttet en ambulant enhed kan efter aftale indgå en PSI-

kontrakt med varighed på 1 år (Beskrivelse af patientstyrede indlæggelser i Region 

Hovedstadens Psykiatri 2019).  

 

Et litteraturstudie (2020) fortaget af to sygeplejersker fra 174 under UCSF-forløb, 

viser at patienter tilknyttet PSI oplever større autonomi i eget forløb. Dette udløser 

følelse af succes hos patienterne, ligesom de oplever en større palet af og tiltro til, at 

anvende mestringsstrategier. Patienterne påpeger en tendens til, at de lader sig 

indlægge tidligere end vanligt, når de mærker ændring i deres psykiske tilstand.  

Brugen af PSI viser øget antal indlæggelser, men reducerede antal 

indlæggelsesdage på 30% (Ellegaard,T., Bliksted, V. Lomborg, K. et al. Og 

Rise,MB. Evensen, GH. Moljord, Røm. Et al) 

 



 

 

Udsagn fra patienter på Feedback-møder har afsløret, at patienterne føler sig 

overladt til sig selv under PSI-indlæggelser (patientfeedbackmøde PC Glostrup 

2019).  

Det kan umiddelbart se ud, som om der forekommer et gab mellem oplevelse af 

større autonomi, øget anvendelse af mestringsstrategier og følelsen af at være 

overladt til sig selv under indlæggelse.  

Vi ønsker at udvikle sygeplejen, på baggrund af nyeste evidensbaserede viden, til 

patienter under patientstyrede indlæggelse. Derfor finder vi det væsentligt at få 

tilvejebragt international forskningsviden om følgende områder; 

 

Hvilke interventioner under indlæggelse betragter patienter og sygeplejepersonale, 

som gavnlige, således at det indlagte menneske opnår følelsen af autonomi og 

større tiltro til at anvende mestringsstrategier under Patientstyret indlæggelse? 

 

Hvordan oplever sygeplejepersonalet den pleje og behandling de yder til PSI-

patienter i forhold til de alm. Indlagte, - og hvilke sygeplejeinterventioner anvendes 

til patienter i PSI-senge? 

 

Vi ønsker to forskellige undersøgelser gennemført; 

 



 

1. Litteraturstudie 

2. Kvalitative dybde eller fokusgruppe interviews med 

sygeplejepersonale/spørgeskemaundersøgelse 
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Litteraturstudie, Fokusgruppeinterview, semistrukturerede dybdeinterviews. 

Interviews foregår med sygeplejespersonalet i afsnittene.  

 

Tidshorisont: 

Ingen tidshorisont 

 

Henvendelse om projektforslaget 

Har ovenstående vækket din interesse, skal du sende en e-mail til klinisk underviser 

Stine Vibholm Persson på e-mail stine.vibholm.persson.01@regionh.dk  

I mailen skal du skrive, hvorfor du har valgt netop denne problemstilling, og hvordan 

du forestiller dig at arbejde med emnet.  

Der er ansat Klinisk sygepleje specialist i afsnittet, som sammen med Klinisk 

underviser vil tilbyde fastlagte aftaler om faglig sparring i projektforløbet. Sammen 

planlægger vi også en eftermiddag, hvor I fremlægger jeres resultater i afsnittet efter 

I har afleveret projektet. 
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Kontaktperson(er):  

Stine Vibholm Persson, BSN og Kand.Pæd.Ant.  

Psykiatrisk Center Glostrup 

Tlf: 23748017 

E-mail: stine.vibholm.persson.01@regionh.dk  

 


