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Læringsseminar 9. maj 2016 
Lokal forandringsteori 



Introduktion til storyboard 
•  Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om 

jeres analyser og lokale forandringsteorier 
•  Storyboardet præsenteres af teamet 

•  I skal printe de udfyldte slides ud og medbringe dem til 
Læringsseminaret i maj, hvor de kommer op at hænge.  

•  Storyboardet hænges op ved ankomst d. 9. maj om morgenen.  



Hvad lærte I af 15 skridt og 
patientsikkerhedsrunde? 
•  1 patient; bagvejen ind i sengeafsnit O1 – hovedindgang mere hyggelig 

•  Vi lærte, at vi måske skal se på de fysiske rammer igen, trods det at vi 
havde tænkt, at dette ikke var et fokusområde 

•  Kolde og kliniske gange, specielt et billede meget dystert, mangler 
hynder og puder i spisestue, fx andre farver på vægge og gardiner 

•  Godt med rygeskur, dejligt med blomster i haven 

•  Sikkerhed i afsnit; står alm smørknive fremme, klokkesnor hænger, 
høretelefonledninger fra andre patienter, hegn omkring afsnit virker 
meget fængselsagtigt 

•  Dejligt med vinduer i kontor så personale kan ses, dejligt med bord og 
stole foran kontor 

•  Skærm med aktiviteter og kontaktperson fungere godt 

•  Musik i dagligstuer ala music cure, Indbygget musik på patientstuerne 



Patientsikkerhedsrunde 
•  Nogle er ting der er påpeget i rapport fra 

patientsikkerhedsrunde, som vi har valgt ikke at ændre, fx 
vil vi ikke bolte stole fast samt at patienter bruger alm 
bestik og porcelæn 

•  Dørlåse er ved at blive lavet om 

•  Glas i vinduer skal skiftes til noget der ikke kan smadres – 
er i gang 

•  Hegn – man kan kaste ting over og snakke igennem det; 
valg at det skal være på denne måde. Det er dog ikke ud 
til befærdet vej 



Hvad lærte I af patient safety 
climate tool? 

•  2 patienter 

•  selv udfyldt skemaet  

•  patienterne føler sig generelt meget trygge i afdelingen 

•  ingen af dem har oplevet opkørte situationer under indlæggelsen 



Hvad lærte vi at gennemgang af 
UTH´er? 

 

6  ▪  Psykiatri og Social 

Selvmord 
indlagt 

Selvmord 
ambulant 

Selvmords 
forsøg 
indlagt 

Selvmords 
forsøg 
ambulant 

2011 1 0 0 0 
2012 2 0 1 0 
2013 2 0 2 0 
2014 1 0 3 0 
2015 0 0 0 0 
2016 1 1 0 0 



Selvmord under indlæggelse  
•  I Regionspsykiatrien Horsens er i 

perioden 2011-2016 rapporteret 6 
selvmord under indlæggelse 
o 3 ved hængning 
o 1 ved udspring fra høj bygning 
o 1 ved strømstød fra ledning 
o 1 ved drukning i fjorden 

7  ▪  Psykiatri og Social 



Selvmord under indlæggelse og 30 dage 
efter udskrivelse må ikke forekomme 

Lokalt mål 

Selvmordsrisikovurdering 

Kompetenceudvikling inkl. 
nyansatte 

ER PÅBEGYNDT 

Systematik i hvilke situationer 
risikovurdering foretages ud over 

indlæggelse og udskrivelse 

Sikkerhedsplan (dokumentation 
samt hvem og hvordan?) 

Pårørende og patientinddragelse 

Overgange internt i 
Regionspsykiatrien Horsens 

Sikker kommunikation mellem 
modtagelse og sengeafsnit 

(ISBAR, 
minimumsdokumentation, klinisk 

logistik) 

Aktiv overlevering fra sengeafsnit 
til akutteam og ambulatorium og 

omvendt       

Sikkerhedsbriefing 
Systematik og struktur i rapport 

situation med fokus på 
selvmordsrisiko 

MÅL PRIMÆRE DRIVERE SEKUNDÆR DRIVERE 

Driverdiagram, Horsens O1 



Temaer fra UTH-analyse  
•  Selvmordsrisikovurdering – obs sikkerhedsplan. 

Selvmordsrisikovurdering af psykotiske patienter kan være 
en særlig udfordring 

•  Skærmning 

•  Fysiske rammer (Bruseslanger) 

•  Visitering (Gazebind = Farlig genstand) 

•  Overblik over anamnestiske forhold – stamanamnese 

•  Inddragelse af pårørende 
9  ▪  Psykiatri og Social 



Har I brugt andre kilder til viden? 
•  Temaer fra UTH-analyser fra Region Midtjylland 

•  Brainstorm 

•  Journalaudit på selvmordsriskovurdering 
o  Selvmordsrisikovurdering ved indlæggelse (indenfor 

24 timer) = 100 % 
o  Selvmordsrisikovurdering ved udskrivelse (indenfor 24 

timer) = 100 %  
o  Selvmordsrisikovurdering ved gennemgang og 

ordination af udgang = foretages ikke konsekvent 
 



Beskrive jeres foreløbige indikatorer  
•  Lokale resultatindikator 

•  bliver udviklet senere i processen, med inspiration fra 
læringsseminar 

 
•  Procesindikatorer 

o  Andel afholdte rapporter med fokus på 
selvmordsforebyggelse 

o  Andel selvmordsrisikovurderinger ved indlæggelse hvor 
pårørende er inddraget  

o  Andel selvmordsrisikovurderinger hvor der ved risikoniveau 
2+3 udformes sikkerhedsplan 

o  Aktiv overlevering mellem de to sengeafsnit 
 

•  Ulempeindikatorer 

•  bliver udviklet senere i processen, med inspiration fra 
læringsseminar 



Hvad er I blevet mest overrasket 
over ved jeres analysearbejde? 

•  Ud fra arbejdsgangsanalyse; at vi ikke skal starte med at 
arbejde med sikkerhedsbriefing/overleveringsseddel 
o  fokus på rapport i stedet – starte der og så evt. ændre 

sikkerhedsbriefing bagefter 


