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Parallelsessioner – 13.40 – 14.40

• Formål:
• At blive introduceret til nogle af de 

analysemetoder I skal arbejde med, således I 
får yderligere viden til jeres lokale 
forandringsteori



Formål med denne session:

• At blive introduceret til analyse af 
UTH’ere vedr. selvmord og 
selvmordsforsøg

• Lave denne analyse lokalt/regionalt



Disposition

• Indledende spørgsmål vedr. UTH’ere
• Læring

• Resultater fra national analyse
• Kerneårsagsanalyser
• Opsummering



Indledende spørgsmål

• Hvornår har I sidst haft en UTH vedr. 
selvmord og/eller selvmordsforsøg?

• Hvordan brugte I hændelsen til læring?
• Hvad har I ændret/implementeret på 

baggrund af læringen?



Forandringsteori -
selvmordsforebyggelse
Mål Primære drivere Sekundære drivere

• Selvmord under 
indlæggelse og 30 
dage efter 
indlæggelse skal 
ikke forekomme

• Lokalt mål

?

?

?



Analyse af UTH’ere
Dansk 

• Perioden 2010 – 2015 (afsluttede sager, 
til og med uge 43)

• Kategorier: Selvmord, selvmordsforsøg, 
selvskadende adfærd

• Kvalitativt og kvantitativt 
• I alt 920 hændelser



Resultater

• Af de 920 hændelser
• 717 hændelser fra offentligt hospital
• 160 hændelser fra en kommune
• 43 fra øvrige (privathosp., prak. læger, 

regionale botilbud mv)



Resultater

155

323

237

0

50

100

150

200

250

300

350

Selvmord Selvmordsforsøg Selvskade

Serie1

Fordeling af hændelser rapporteret fra offentligt sygehus i 
perioden 2010 - 2015



Resultater
Hospital 717

Selvmord 155
Andet 29
Drukning 7
Hængning 51
Kvælning 8
Med kniv/våben 12
Med medicin 25
Rusmidler 1
Udspring 22

Selvmordsforsøg 323
Andet 22
Drukning 5
Hængning 61
Kvælning 75
Med kniv/våben 17
Med medicin 107
Rusmidler 4
Udspring 32

Selvskade 237
Andet 15
Rusmidler 6

Som led i sygdomsmønster 216



Læringsområder - selvmord 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Screening – hvor tit og 

hvornår skal screenes, fx ved 
udgang, hjemmebesøg mv.

- Screening foretaget, patient 
fundet i risiko, men alligevel 
finder selvmord sted

- Screening foretaget, patient 
ikke fundet i risiko, men 
alligevel finder selvmord sted

- Screene alle patienter, flere 
screeninger i løbet af en vagt 
mhp. opdateret 
risikovurdering ved fx udgang

- Viden skal anvendes 
proaktivt, herunder at dem 
der skærmer kender til årsag, 
baggrund mv. (intern 
kommunikation)

- Kommunikation mellem 
personale vigtigt

- Ekstra opmærksomhed på 
tidligere selvmordsforsøg 

Emne: Selvmordsscreening/Vurdering



Læringsområder - selvmord 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Patienten overholder ikke 

aftaler 
- Patient forlader afdeling

- At der laves operationelle 
aftaler med patienten, hvad 
der gøres hvis pt. ikke 
overholder aftaler

- Hvem skal kontaktes, hvis pt. 
kommer

- Er patient 
skærmet/observationsniveau 
svarende til risikovurdering

Emne: Udeblivelser/Absentering



Læringsområder - selvmord 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Risiko for selvmord er høj 

umiddelbart efter udskrivelse
- Er der lagt en klar plan for, 

hvad der skal ske efter 
udskrivelse

- Hvem tager imod patienten
- Risikopatienter følges meget 

tæt efter udskrivelse
- Aktiv overlevering

Emne: Tid efter udskrivelse



Læringsområder - selvmord 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Information om 

selvmordsscreening vedr. 
observations- og 
skærmningsniveau følger ikke 
patienten til næste afdeling

- Italesættelse af tiltag
- Ny screening ved overflytning
- Sikre kommunikation
- Aktiv overlevering

Emne: Kommunikation fra afdeling til afdeling



Læringsområder - selvmord 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Flere skriver, at de har svært 

ved at se, hvorvidt selvmordet 
kunne være forebygget, da 
patient var screenet

- ?

Emne: Kunne det forebygges?



Læringsområder - selvmordsforsøg 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Mange beskrivelser af, 

hvordan pt. brugte de fysiske 
rammer til bl.a. hænging. 

- Foretages der i 
risikovurdering også 
vurdering af 
sikkerhed/indretning i 
afsnittet, herunder brug af 
sikret stue

- Medbragt tøj og genstande 
fra selvmordssikrede 
patienter

Emne: Indretning, fysiske rammer mv.  



Læringsområder - selvmordsforsøg 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Personale kender ikke 

arbejdsgang ved alarmering
for selvmordsforsøg

- Kender rengøringspersonale 
procedure?

- Instruks og vejledning vedr. 
antidotberedskab

- Uddanne i 
alarmeringsprocedure

Emne: Alarmeringsprocedure



Læringsområder - selvmordsforsøg 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Manglende kommunikation 

med udgående team, social 
psykiatri

- Kommunikation med somatisk 
afdeling, fx i forbindelse med 
patient forlader somatisk 
hospital. 

- Sikre kommunikationen 
mellem relevante afdelinger

Emne: Overgange



Læringsområder - selvmordsforsøg 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Patienter overholder ikke 

aftaler med personale ved 
udgang

- Svært for pt. at bruge 
kriseplaner

- Klar og tydelig handleplan 
over for patienter der ikke 
overholder aftaler

- Samarbejde med familier
- Hvilke triggere har patienter, 
- Patienter lærer at styre 

impulser

Emne: Patient overholder ikke aftale



Læringsområder - selvmordsforsøg 

Problemer Forslag til forebyggelse
- Samarbejde ml. læger og 

plejepersonale
- Tværfaglig risikovurdering, da 

plejepersonale typisk 
tilbringer mere tid med 
patienterne 

- Efter hændelser i afd. = ny 
risikovurdering

- Samarbejde ml. 
kontaktperson og udskrivende 
læge

Emne: Samarbejde ml. læger og plejepersonale



Kerneårsagsanalyse af 
utilsigtede hændelser

• Anne Otto Hansen, Psykiatrien Region 
Sjælland

• Eksempel på at komme endnu dybere i 
forståelse af UTH’ere og hvordan man 
kan lære af den viden



Opsummering
• Gennemgang af UTH’ere – lokalt og 

regionalt
• Identifikation af tendenser og temaer

• Kvalitativt og kvantitativt 

• Gennemførelse af kerneårsagsanalyser
• Forslag til forebyggelse  Indsats i driver 

diagram 



Forandringsteori -
selvmordsforebyggelse
Mål Primære drivere Sekundære drivere

• Selvmord under 
indlæggelse og 30 
dage efter 
indlæggelse skal 
ikke forekomme

• Lokalt mål

?

?

?



Teamtid
• Formål: 

• At tage hul på drøftelser og planlægning af, 
hvordan lokal forandringsteori skal se ud hos 
jer

• At påbegynde planlægning af, hvilke analyser 
der skal laves af hvem og hvornår

• OBS: I bliver ikke færdige i dag, og 
sikkert mange spørgsmål 
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