
Forsknings- og udviklingskonference i retspsykiatri 
8. november 2022 fra 10-16 på Skejby Sygehus 

 

Arrangeret af Retspsykiatrisk ForskningsNetværk (RFN) 
 

Program: 
Formiddag (Auditorium G206-145, Indgang G, G206, AUH Øst) 
 
10.00-10.15: Velkomst 
10.15-10.45: Key note forelæsning ved Honorary Skou professor Harry Kennedy: 
Experiences from banning smoking in Central Mental Hospital, Dublin Ireland 
10.45-11.00: Pause og formiddagskaffe i foyeren (G206-020) 
11.00-11.45: Tre korte inspirationsoplæg: 

 Morten Deleuran Terkildsen, seniorforsker, CerF: Care and Custody: Esport og 
patient-personale relationer i retspsykiatrien. Et antropologisk studie 

 Anna W. Stenbro, psykolog og forskningsmedarbejder hos Forskningsklinikken 
for Ludomani: Om gambling og gaming disorder 

 Hanne Falkenberg, assisterende afdelingssygeplejerske og Lea M. Nielsen, 
klinisk sygeplejespecialist, PC Sct. Hans: Kontaktteams med resonans i 
retspsykiatrien. Implementering af kontaktteams hvor patienten vælger hele 
sit team. 

11.45-13.15: Frokost (Personalekantine Øst, Indgang G) 
 
Eftermiddag (Mødelokale K508-532, Indgang K, samt mødelokaler L202-240 og 

L202-242, Retspsyk. Afdeling, Indgang L) 
 
13.15-14.15: Symposier: 

o Erfaringer med nye bygninger og visioner for dansk retspsykiatri de 
kommende fem år 

o Grønland – arktisk retspsykiatri 
o Patientforløb, rusmidler og hverdagsliv 
o Meningsfulde aktiviteter  

 
14.15-14.45: Pause og eftermiddagskaffe i foyeren (G206-020) 
 
14.45-15.45: Symposier: 

o Forløb, recidiv og kriminalitetsforebyggelse 
o Somatiske problemstillinger 
o Deeskalering 



Symposier 13.15-14.15: 

 
Erfaringer med nye bygninger samt visioner for de kommende fem år (Auditorium 

G206-145, Indgang G, G206, AUH Øst) 

Moderator: Jette Møllerhøj, KFR 

I dette symposium deltager afdelingsledelser for de retspsykiatriske afdelinger i 

Skejby, Middelfart, Slagelse og Roskilde. 

 
Grønland – arktisk retspsykiatri (K508-532, AUH Psykiatrien, Indgang K): 

Moderator: Lisbeth Uhrskov Sørensen, CerF 

 Christian H. Jentz, ph.d. stud., CerF: "Selvmordsforsøg blandt grønlandske 
retspsykiatriske patienter - prævalens og determinanter" 

o Formålet med oplægget er at beskrive livstidsprævalensen og 
determinanter for selvmordsforsøg blandt grønlandske retspsykiatriske 
patienter. 
 

 Stine Lassen, Thale Heintz & Tilde Pedersen, stud. med.: "En landsdækkende 
undersøgelse om polyfarmaci blandt grønlandske retspsykiatriske patienter" 

o Formålet med oplægget er at afdække forekomsten af antipsykotisk 
polyfarmaci (APP) og demografiske, retspsykiatriske og kliniske faktorer 
forbundet med APP blandt grønlandske retspsykiatriske patienter.   

 

 Lisbeth Uhrskov Sørensen, overlæge, CerF: "Retspsykiatriske patienter, 
sundhedstilbud og lovgivning i Nunavut, Canada og Grønland" 

o Formålet med oplægget er at præsentere en sammenligning af 
prævalensen af retspsykiatriske patienter, sundhedstilbud og 
lovgivningen i Grønland og Nunavut.  

 

Patientforløb, rusmidler og hverdagsliv (G206-124, AUH Øst, Indgang G): 

Moderator: Maia Jørgensen, KFR 

 Teis Dyrlund Amundsen, klinisk sygeplejespecialist, Psykiatrisk Center Sct. 
Hans: "Livet på lukket afdeling: En etnografisk undersøgelse af, hvilken 
betydning medicin og rusmidler har for patienternes sociale liv" 



o Oplægget omhandler en undersøgelse af patienters perspektiv på 
brugen af rusmidler og medicin samt hvordan dette har en indvirkning 
på relationen mellem personale og patienter.  

 

 Torbjørn Lien Kjær, lægekonsulent i Kriminalforsorgen Sjælland: "Nye 
psykoaktive stoffer" 

o Formålet med oplægget er at belyse udbredelsen af nye psykoaktive 
stoffer og desuden at estimere prævalensen af brugen af euforiserende 
stoffer i tre danske fængsler. 

 

 Mette Juul Haurberg, kvalitetets- og specialsygeplejerske, AUH Psykiatrien: 
”Sikkert patientflow i psykiatrien”. 

o Oplægget omhandler arbejdet med at sikre sikkert patientflow og at 
implementere forløbskoordinatorer. 

 

Meningsfulde aktiviteter (L202-240 og L202-242, Retspsyk. Afdeling, Indgang L): 

Moderator: Morten Deleuran Terkildsen, CerF 

 Eva-Marie F. Christensen, klinisk sygeplejespecialist, Psykiatrisk Center Sct. 
Hans: "Hvem gider at være sur, når der er en hund… Terapihunde i afdeling R 
(Sct. Hans)"   

o Oplægget omhandler en undersøgelse af patienter og personales 
oplevelser af samarbejdet med terapihunde i retspsykiatriske patienters 
behandlingsforløb- og miljø.  

 

 Jens Rathcke Høj, Rune Ulrich Friis og Steven Beck, fysioterapeuter, AUH 
Psykiatrien: "E-cykling i retspsykiatrien" 

o Oplægget omhandler hvorledes brugen af E-cykling kan motivere og 
øge det fysiske aktivitetsniveau for retspsykiatriske patienter. 
 

 Susanne F. Højholt & Britta B. Kramer, Can. Cur. Stud., AUH Psykiatrien: "E-
cykling i retspsykiatrien" 

o Oplægget omhandler hvilken betydning e-cykling dels kan have for de 
retspsykiatriske patienters udvikling af sociale kompetencer og dels for 
deres fysiske helbred.  

 
 
14.15-14.45: Pause  



Symposier 14.45-15.45 

 
Forløb, recidiv og kriminalitetsforebyggelse (Auditorium G206-145, Indgang G, 

G206, AUH Øst) 

Moderator: Jette Møllerhøj, KFR 

 Jens Lund, speciallæge i psykiatri: "Forløbet af særforanstaltninger" 
o Oplægget omhandler en gennemgang af 384 mentalerklæringer med 

henblik på at undersøge forekomsten af recidiv og varigheden af 
særforanstaltninger. 

 

 Kirsten Nitschke, overlæge og speciallæge i psykiatri, afdeling for retspsykiatri, 
AUH Psykiatrien: "Straf eller behandling til ikke-sindssyge lovovertrædere?" 

o Formålet med oplægget er at belyse udviklingen i juridisk og psykiatrisk 
praksis over en 10-årig periode med henblik på at afdække evt. 
regionale forskelle for ikke-sindssyge lovovertrædere, jf. straffelovens 
§§68-69.  
 

 Anne L. Eisenhardt, chefsygeplejerske, Slagelse & Jette Møllerhøj, leder, KFR:  
Anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med 
psykisk sygdom 

 

Somatiske problemstillinger (K508-532, AUH Psykiatrien, Indgang K): 

Moderator: Christian H. Jentz, CerF 

 Morten Deleuran Terkildsen, seniorforsker, antropolog, CerF: "Patienternes 
perspektiv på COVID-19 restriktioner: Et kvalitativt studie" 

o Oplægget omhandler en undersøgelse af, hvordan patienter på to 
retspsykiatriske sengeafsnit har oplevet COVID-19 restriktionerne og, 
hvilken betydning restriktionerne har haft for deres hverdagsliv på 
afdelingerne.  

 

 Margit L. Christensen, speciallæge & Lone M. Pedersen, 
diabetessygeplejerske: " Somatisk læge i retspsykiatrisk afdeling - erfaringer 
fra Sct. Hans" 

o Formålet med oplægget er på baggrund af en præsentation af fire 
cases, at illustrere de daglige udfordringer somatiske læger og 
sygeplejesker står overfor i retspsykiatrien.  



 

 Christian H. Jentz, ph.d. stud., CerF: "Beskrivelse af en klinisk intervention 
blandt patienter indlagt i den specialiserede retspsykiatri Region Midtjylland" 

o Foreløbige erfaringer fra projekt RetPsykSom, hvor en praktiserende 
læge i et år blev tilføjet alle retspsykiatriske afdelinger i Region Midt. 
Fokus for oplægget vil være compliance, selvrapporteret helbred og 
organisering af projektet. 

 

 Susanne Vissing, sygeplejerske og souschef på R1, AUHP: "Klinikkens oplevelse 
af at deltage i en klinisk intervention" 

o Susanne Vissing fortæller kort om sine oplevelser vedr. afdelingens 
deltagelse i projekt RetPsykSom, hvor en almen medicinsk læge blev 
tilknyttet afdelingen. Hvilke erfaringer kan andre afdelinger drage nytte 
af - og er der sammenhæng mellem det ekstra arbejde og gevinsterne 
ved at deltage i forskningsprojekter. 

 

Deeskalering (G206-124, AUH Øst, Indgang G): 

Moderator: Lisbeth Uhrskov Sørensen, CerF 

 Demi Erik Pihl Hansen, udviklingsinstruktør, Afdeling for Retspsykiatri, Region 
Sjælland: "Personaleperspektiver på nyt kursus i Deeskalering og Sikkerhed 
(RKDS) på fire mellemsikrede Retspsykiatriske Afdelinger i Region Sjælland" 
o Oplægget omhandler en undersøgelse af det retspsykiatriske 

personales oplevelse af kurset RKDS og desuden en udforskning af 
deres egen evne til dels at deeskalere en voldelig situation og dels at 
tilpasse fysiske interventioner til den specifikke situation og patient.   

 

 Astrid H. Jakobsen, læge, AUH Psykiatrien, Region Midt: "Arkitektur og 
nedbringelse af vold, selvskade og brug af tvang" 

o Formålet med oplægget er at bidrage til en klarlægning af hvorvidt 
ændrede/optimerede fysiske rammer i de nye sygehusbyggerier er med 
til at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien.  

 

 Katarina L. Delcomyn, sygeplejerske, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region 
Hovedstaden: "START i ambulant retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri 
– implementering af Short Term Assesment of Risk and Treatability" 

o Oplægget omhandler hvorvidt implementeringen af det tværfaglige 
vurderingsredskab START kan være med til at udvide perspektivet på 



risikovurdering og derudover sætte fokus på patienternes ressourcer 
som et redskab til udvikling.  
 
 

 


