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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. 



Beskriv lokale mål
Resultat-indikator:
Hvad: Ingen selvmordsforsøg under indlæggelse.
Hvornår: ?



Hvad er I blevet mest overrasket 
over ved jeres analysearbejde?

• Patienterne værdsætter præcis og direkte 
sprog i forb. m. selvmordsrisikovurdering

• Behovet for bedre og enklere 
Sikkerhedsplaner

• Det store behov for bedre og og mere 
fleksibel tilbud den første tid efter 
udskrivelse



Hvad lærte I af jeres interviews 
med patienter, pårørende og 
personale?

Personale: 
• Stress-faktor at skulle udskrive patienter i suicidal-risiko
• Følelsen af at vi udskriver for hurtigt!
• Vi kan bruge endnu bedre tilbud til den første tid efter 

udskr.
• Relationen har stor betydning for dybden og kvaliteten af 

en selvmordsrisikovurdering
• Screeningsspørgsmål ændrer sig undervej i forløbet
• Vigtigt at brug pårørendes viden
• Kan vi lave ”åbne indlæggelser”?



Hvad lærte I af jeres interviews 
med patienter, pårørende og 
personale?

Patienter: 
• Dejligt at I spørger præcist og uden at pakke ind.
• Godt at mærke I tager os alvorlig og passer på os.
• Vigtig med konkrete aftaler og kontakt ved udskrivelse
• Ville være dejligt med kontakt-mulighed til kontaktperson 

efter udskr. indtil anden aftale er på plads



Hvad lærte I af jeres interviews 
med patienter, pårørende og 
personale?

Pårørende
• Spørg os, brug vores viden  – undervejs
• Vi føler os meget alene med ansvaret efter udskrivelse
• Vi vil gerne have tilbud om undervisning og støtte – som 

pårørende.
• Vores indlagte pårørende bliver udskrevet for tidligt. 



Hvad lærte af gennemgang af 
UTH’ere?

• Fokus på overgange fra stationær til ambulant 
regi

• Sikkerhedsplaner optimeres
• Sammenhæng mellem risikovurdering og 

skærmningsniveau på sengeafsnit
• Tjekliste til sanering af stuer ved 

selvmordsrisiko
• Etablering af relation vigtig



Hvad lærte I af patient safety
climate tool?
• Vi skal være mere konsekvente når vi lægger 

skærmningsniveau – f.eks. sikre en stue mod 
selvskadende aktivitet.

• Vi skal prioritere samvær og aktiviteter, f.eks. 
havetur – så man bliver glad for at være her

• Stort ønske om at kunne låse sin dør om natten
• Personale tilstede i fællesareal giver ro og 

modvirker dårlig stemning.



MÅL Primære drivere Sekundære drivere Forbedringsideer

Sikre overgange  -
altid plan for 

opfølgning efter 
udskrivelse

Sikkerhedsplan

Risikovurdering og 
skærmningsniveau

Familie/pårørende
Støtte til og 
involvering  

Brug af 
selvmordsscreeningsredskab

Hvilket screeningsredskab hvornår?

Hvilken betydning har relationen  for 
kvaliteten af selvmordsscreening? 

Fast beskrivelse af indhold i 
skærmningsniveauer

Tjekliste for sanering af stue

Udvikling af Sikkerhedskort

Altid personlig kontakt til amb. behandler 
før udskr.

Udvidet åbningstid i mobilteam og 
dagshospital

Afklaring af kommunale akuttilbud

Fast aftale om tlf-opkald fra sengeafsnits 
kontakt-person efter udsk.

Hotline til sengeafsnit indtil amb.beh. 
tager over

Tilbud om åben indlæggelse (a la 
somatiske børneafd.)

Brug af ”lavintensive senge”

Eftersamtaler efter selvmordsforsøg

Pårørendes  rolle i Sikkerhedsplan

Ingen selvmord 
under indlæggelse 

& 30 dage efter 
udskrivelse.

Lokal mål: 
Ingen 

selvmordsforsøg 
under indlæggelse

Enklere og individuelle 
sikkerhedsplaner

Konkrete aftaler/handleplaner 
før udskrivelse

Kontaktmuligheder til 
sengeafsnit efter udskrivelse

Fast rutine for afdækning af 
pårørendes viden og involvering 

Fast rutine for tilbud om omsorg 
for pårørende

Fastsættelse af og brug af 
skærmningsredskab



Beskrive jeres foreløbige indikatorer 
Lokal resultatindikator:
• Ingen selvmordsforsøg under indlæggelse
Proces-indikator: 
1. Sikkerhedsplan lavet for alle
2. Konkret aftale/handleplan for alle ved 

udskrivelse 
3. Pårørende inddraget i alle forløb
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