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1.  September 2017 er der: 
 
-Ingen selvmord under indlæggelse 
-Ingen selvmord 30 dage efter udskrivelse 
-Ingen selvmordsforsøg under indlæggelser. 



Hvad gør vi allerede 
• Skærmer alle nye patienter på niveau 2 

det første døgn. 
• Screener ved indlæggelse, overflytning, 

orlov, udgang og udskrivelse 
•  ”S” på udgangsseddel (vurdering ved 

udgang) 
• Akut tavle (akut øget selvmordsrisiko) 
• Nyansatte for undervisning i 

selvmordsrisikovurdering 
• Tilbud om deltagelse i udslusningsgruppe 

og diverse andre grupper 



Hvad gør vi allerede - fortsat 
• Ambulant akut team indtil 30 dage efter 

udskrivelse 
• Analyse af UTHér 
•  ”Rødt kort” til patienter, som evt. har 

svært ved at bede om hjælp 



Hvad gør vi allerede?  
Vi inddrager patienterne 
For første gang nogensinde uddelte Danske 
Regioner prisen ’Årets borgerinddragende initiativ’, 
som gives til et tiltag, som fremmer god 
patientinddragelse.  
Psykiatrisk sengeafsnit N7 fik prisen  
 



Ved vores analysearbejde blev vi 
mest overrasket over at: 

• Hvor meget vi allerede gør i forhold til 
selvmordsforebyggelse. 

• Patienterne ved godt, at de er screenet 
for selvmordstanker 

• De fleste screening ved indlæggelse på 
N7 er udført af læger 

• Patienterne har det dårligst om aftenen 
• Det er helt ok at spørge meget direkte til 

selvmordtanker/ønsker 
 



Af vores interviews med patienter 
lærte vi at: 
• Super godt med akut team (Giver tryghed) 
• Der er forskel mellem, hvad patienterne 

egentlig tænker og hvad vi tror, de tænker 
 Det er ok at spørge meget direkte og tale åbent om 
 selvmordstanker/ønsker.  

• Stort tabu omkring selvmordstanker ud i 
samfundet 

• Patienterne ønsker endnu mere tæt og 
åben dialog, frem for overvågning og 
fjernelse af farlige genstande 



Af vores interviews med patienter 
lærte vi at: 

• Det er vigtigt med synligt personale. 
 Svært at banke på døren 

• Selvmordstanker er værst om aftenen (kl. 21-23) 
• Vigtigt med en god og tydelig kriseplan 
• Meget vigtigt at inddrage pårørende  

 Kan være meget svært selv at være ærlig overfor dem –  har 
 brug for hjælp til dette. 

 
 



Af vores interview med personale, 
lærte vi at: 

• Personalet kender og anvender 
retningslinjer, redskaber og procedurer på 
afsnittet (det vi allerede gør) 

• Vigtigt at være åben og direkte (kan være 
svært for nyansatte) 

• Husk ikke at gemme sig bag en PC 
• OBS på pårørendedeltagelse ved 

screening (måske vil patienten skåne dem 
og taler derfor ikke frit og ærligt) 

 



Af vores interview med personale, 
lærte vi at: 

• Personalet har ideer til forbedringer på 
flere områder: 

 
•  Selvmordsrisikoscreeningen (bør indeholde 

alkohol-misbrug) 
•  Kriseplan (kunne gøres mere personlig – evt. 

elektronisk) 
•  Undervisning for nyansatte (er meget 

lægebaseret) 
•  Lokal undervisning (opfølgning/vedligehold) 

 



Ved gennemgang af UTH’ere, lærte 
vi at: 
• Vigtigheden af en aktiv overlevering til egen 

praktiserende læge og kommuner 
• Fokus på akutteamet og dermed mulighed for 

hjemmebehandling i 30 dage efter udskrivelse 
• Vigtigt med systematiske risikovurderinger 
• Vigtigt at være OBS på overforbrug af rusmidler 
 



Journalaudit på alle patienter 
• Dokumentation skal være mere tydelig 
• Der skal oprettes sygeplejeproblem med 

tilhørende handlinger 
• Der skal være daglig opfølgning på 

handlinger 
• Hovedparten af screeninger ved 

indlæggelse er udført af læger 
• Udgang er dokumenteret flere steder og 

der forekommer uoverensstemmelser 



Patienttilfredshed – ambulant akutteam 
Der er gennemført tilfredshedsundersøgelse hos 
patienter, som har været tilknyttet det ambulante 
akutteam. 
93 patienter har svaret (nedenstående er eksempler 
på svarene) 
•  Oplever du, indsatsen har været med til at undgå genindlæggelse – I høj grad 87% 
•  I hvor høj grad har du oplevet, teamet har formået at støtte dig til at tro på 

forandring og give dig håb for fremtiden – I høj grad 78% 
•  I hvor høj grad har du oplevet, at teamet har bidraget med den nødvendige 

information og viden – I høj grad 83% 

•  I hvor høj grad mener du, teamet har bidraget til et bedre samarbejde mellem 
støttekontaktperson, mentor, ambulatoriesygeplejerske, sagsbehandler og 
praktiserende læge – I høj grad 69% 

•  Din samlede vurdering af, om du i din kontakt med teamet fik den akutte hjælp og 
støtte, som du havde behov for – I høj grad 88% 



Mål 
1. september 2017 er der: 
•  Ingen selvmord under 

indlæggelsen  
•  Ingen selvmord 30 

efter udskrivelsen 
•  Lokalt for RN: Ingen 

selvmordsforsøg 
under indlæggelsen 

FOREBYGGELSE 

INVOLVERING AF PÅRØRENDE/
FAMILIE 

SIKKER OVERLEVERING VED 
OVERGANGE (interne og 

eksterne) 

Driver diagram 
for  

Selvmords- 
forebyggelse 

Måling via indikatorer 

FORUDSIGELIGHED 

Primær drivere - hvad Sekundær drivere -hvordan 

KOMPETENCEUDVIKLING 

Risikovurdering ved ankomst, udgang, orlov og udskrivning 
– anvende Region Nordjyllands retningslinje – 

dokumentation i Clinical 

Opfølgning på baggrund af risikovurdering – 
sygeplejeproblem og daglig opfølgning derpå, 

observationsniveau, kriseplan m.m. 

Kontinuerlig undervisning i selvmordsforebyggelse (besøg af 
specialist, temaeftermiddag m.m.) 

Introduktionsprogram for alle nyansatte 

Aktiv overlevering via akutteam, udslusningsgruppe m.m. 

Sikker kommunikation (ISBAR) 

Kontinuerlig læring af UTHér 

Miljøperson, sikkerhedsrunder m.m. 

Overlevering til egen praktiserende læge og kommuner 

Sikkerhedsbriefing i alle vagter 

Pårørendesamtaler og tværfaglige behandlingsmøder 



Vores foreløbige indikatorer  
Resultatindikatorer 
• Antal selvmordsforsøg under indlæggelse på afsnittet 
 
Procesindikatorer 
• Antal patienter med korrekt dokumenteret 

selvmordsrisikovurdering ved indlæggelse/ankomst, 
orlov og udskrivning. 

• Andel patienter med øget selvmordsrisiko, hvor der er 
udarbejdet sygeplejeproblem med daglig opfølgning 
og lavet kriseplan 


