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Identifisere, operasjonalisere og oppnå konsensus hva som
Kan inngå i skjerming av følgende:

• Indikasjoner for skjerming
• Målsetninger for skjerming
• Skjermingsmetoder/tiltak

Altså: 
Hva man gjør og hvorfor man gjør det!



Påmeldte poster pr 30.oktober

Avdelingstype Antall poster

Barn/Unge 4

Stemningslidelser 4

Akutt voksne 38

Psykose 12

Sikkerhet 4

Alderspsyk 3

Sum 65

Referansegruppen
• Vi trenger forslag til personer i referansegruppa!

Vi ønsker at denne gruppen skal komme på plass nokså fort.
Gi oss gjerne et navn i løpet av denne samlingen!

• Og vi trenger en prosjektmedarbeider til.



Skjermingsskjemaet

� Hva gjorde dere 
med akkurat denne 
pasienten. (Ikke 
skjerming generelt)

Stikkord:
Konkret og 
detaljert!

�Jeg vil se det for 
meg når jeg leser.
Beskriv ”filmen”!





Hva vil jeg ha?
• Hva gjorde at det ble en skjerming? Hva ledet til dette.
• Hvordan var skjermingen i praksis!
• Personalets tilstedeværelse, hva gjorde pasienten, hvordan 

oppførte personalet seg, gjorde pasient og personale noe 
sammen.

• Hvorfor gjorde man som man gjorde? 
• Hva gjorde at man avsluttet skjermingen?
• Redd skjemaet blir for langt? Snakk sammen! Hva mener de 

andre involverte var det viktigste ved denne skjermingen? 

Innsending av skjemaene!



Usikre på om dere gjør det riktig?

• Jeg ser på skjemaene som kommer inn så fort jeg kan, og kan gi 
dere tilbakemeldinger på utfyllingen.
Derfor: Send gjerne inn et skjema ganske fort! Så kan jeg gi en 
tilbakemelding på hva som var bra, og hva dere eventuelt kan 
tenke på å bedre i neste skjema.

• Ikke få prestasjonsangst! Jeg overlever skrivefeil og trenger ikke 
se at dere kan de riktige ”journalordene”.

• Har dere spørsmål så ring eller mail gjerne.
Maren.rognaldsen@ahus.no
Direktetelefon: 679 68857


