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Redskabskataloget 

• Patient Safety Climate Tool 
• Analyse af utilsigtede hændelser og 

kerneårsagsanalyser 
• 15 skridt og patientsikkerhedsrunder 
•  Interview med patienter, pårørende og 

personale 
• Zero Suicide Organizational Self-Study  



Fælles driver diagram - proces 

• Udarbejdet pba. fællesnævnere i jeres 
lokale driver diagrammer 

• Går hånd-i-hånd med lokale 
interventioner 

 



Proces 

• Høring i faglig følgegruppe 
• Drøftelse og godkendelse i styregruppen 



Fælles driver diagram 
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Målet  
•  Ingen selvmord under indlæggelse og 30 

dage efter udskrivelse 

OG 
 
•  Ingen selvmordsforsøg under 

indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse  

Lokalt mål…  



Forudsigelighed 

• Sikkerhedsbriefing i hver vagt 
•  Fokus på risiko for selvmord 
•  Lægge fremadrettet plan 



Forebyggelse 

• Risikovurdering af patienten  
•  Hvornår og hvordan defineres lokalt – fx via 

regionalt redskab samt ved indlæggelse, 
udskrivelse eller lign. 

•  Korrekt opfølgning på risikovurdering 
(skærmningsniveau, sanering af stue, aftaler 
med personaler mv.) 



Risikosituationer 

•  Indlæggelser, overgange, udskrivelser 
•  Aktiv overlevering, herunder brug af sikker 

kommunikation (ISBAR) 



Involvering af pårørende/familie 

• Pårørende/familie er en ressource, som i 
højere grad bør bruges 

• Hvordan det skal gøres defineres lokalt 



Kompetenceudvikling 

• Undervisning i selvmordsforebyggelse 
•  Introduktionsprogram for nyansatte 
• Hvordan det skal gøres defineres lokalt 



Hvad skal der ske nu… 

• Udgangspunktet for arbejdet med 
selvmordsforebyggelse er det fælles 
driver diagram – suppleres af det lokale 
driver diagram 

• Bruge forbedringsmodellen til at afprøve 
og teste interventioner 

•  Indsamle og bruge data i arbejdet 



Spørgsmål 



What would happen if you improved 
by  

1 % daily? 


