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Sikker Psykiatri:  
Mål og indikatorer selvmordsforebyggelse

Kære alle

Nedenstående er et udkast til indikatorer i selvmordspakken. Vi har gjort os 
flere overvejelser i forhold til udformningen af indikatorerne.

Et forslag har været at kigge på tværs af et patientforløb i forhold til at se, om 
der blev lavet selvmordsrisikovurdering ved indlæggelse, orlovssituationer og 
udskrivelse. Vi mener imidlertid ikke, at sådan en indikator vil være bidrage 
til tidstro læring, da en patient kan være indlagt over en længere periode, og 
der derfor vil være forsinkelse på hvad der er foregået omkring indlæggelsen. 
I stedet er vores forslag at kigge på indlæggelse, orlov, og udskrivelse for sig. 
På den måde, kan man hurtig se, hvis der f.eks. er en patient der ikke er blevet 
risikovurderet ved indlæggelsen – og man kan nå at rette op på det og lære af 
situationen. Yderligere bliver det muligt at tilføje flere elementer til situationen, 
som f.eks. korrekt opfølgning og aktiv overlevering. 

Vi vil meget gerne have jeres inputs til indikatorerne – er de forståelige? Giver 
de mening for jeres lokale forbedringsarbejde? Er der elementer der mangler 
eller som med fordel kan tilføjes ved indlæggelse, orlov og udskrivelse?

Vi glæder os til at høre jeres tanker.

Antal dage mellem selvmord under indlæggelse og 30 dage  
efter udskrivelse

Type Resultatindikator

Målsætning

Tællerdefinition  Antal dage siden forrige selvmord under  
indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse 

Datakilder  Lokal opgørelse. 

Dataindsamling  
og -behandling

 Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren 
opgøres dagligt. På enhedsniveau registreres dato for 
selvmord, og antallet af dage siden forrige selvmord 
udregnes. 

SPC diagram Seriediagram el. T-diagram1

1  Et T-diagram er et kontroldiagram, der måler tiden mellem events, fx selvmord eller selvmordsforsøg. 
Samtidig viser diagrammet kontrolgrænser.



42 Se definition om selvmordsforsøg i pakke om selvmordsforebyggelse.

Antal dage mellem selvmordsforsøg under indlæggelse og 30 dage  
efter udskrivelse

Type Resultatindikator

Målsætning
 Lokal målsætning og projektets målsætning = Ingen 
selvmordsforsøg under indlæggelse og 30 dage efter 
udskrivelse

Tællerdefinition  Antal dage siden forrige selvmordsforsøg2 under  
indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse 

Datakilder  Lokal opgørelse. 

Dataindsamling  
og -behandling

 Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren 
opgøres dagligt. På enhedsniveau registreres dato for 
selvmordsforsøg, og antallet af dage siden forrige selv-
mordsforsøg udregnes. 

SPC diagram Seriediagram el. T-diagram

Andel patienter der selvmordsrisikovurderes ved indlæggelse og  
hvor der er fulgt op på risikovurderingen 

Type Procesindikator

Målsætning Mindst 95 %

Nævnerdefinition Antal patienter der indlægges

Tællerdefinition

 Antal patienter der indlægges, hvor der er er;
a) Lavet en selvmordsrisikovurdering ved indlæggelsen
b)  Fulgt op på resultatet af risikovurderingen ift. skærm-

ning, aktiviteter, mestring eller lignende interventioner.

Datakilder Lokal opgørelse. 

Dataindsamling 
og -behandling

Data indsamles dagligt på afsnitsniveau.  Afhængigt af 
antallet af indlæggelser opgøres indikatoren ugentligt, 
halvmånedligt eller månedligt således, at der indgår 
mindst 10 og helst 20 – 40 indlæggelser i nævneren.

SPC diagram Seriediagram

Pilotmålinger Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger. 
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Andel patienter der selvmordsrisikovurderes ved orlov

Type Procesindikator (hvis relevant)

Målsætning Mindst 95 %

Nævnerdefinition Antal indlagte patienter der vurderes til orlov

Tællerdefinition
Antal patienter der vurderes til orlov, hvor der er er;

a) Lavet en selvmordsrisikovurdering forud for orlov

Datakilder Lokal opgørelse. 

Dataindsamling 
og -behandling

Data indsamles dagligt på afsnitsniveau.  Afhængigt af 
antallet af patienter der vurderes til orlov opgøres indika-
toren ugentligt, halvmånedligt eller månedligt således, at 
der indgår mindst 10 og helst 20 – 40 i nævneren.

SPC diagram Seriediagram

Pilotmålinger Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger. 

 
Andel patienter der selvmordsrisikovurderes ved udskrivelsen/overflyt-
ning efterfulgt af aktiv overlevering

Type Procesindikator

Målsætning Mindst 95 %

Nævnerdefinition Antal indlagte patienter der udskrives eller overflyttes

Tællerdefinition

Antal patienter der udskrives eller overflyttes, hvor der er

a)  Lavet en selvmordsrisikovurdering forud for  
udskrivelsen

b) Anvendt aktiv overlevering

Datakilder Lokal opgørelse. 

Dataindsamling 
og -behandling

Data indsamles dagligt på afsnitsniveau.  Afhængigt af 
antallet af patienter der vurderes til orlov opgøres indika-
toren ugentligt, halvmånedligt eller månedligt således, at 
der indgår mindst 10 og helst 20 – 40 i nævneren.

SPC diagram Seriediagram

Pilotmålinger Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger. 
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Andel afholdte sikkerhedsbriefinger med efterfølgende opfyldelse af plan 
for potentielle risikosituationer

Type Procesindikator

Målsætning Mindst 95 %

Nævnerdefinition Antal afholdte sikkerhedsbriefinger 

Tællerdefinition

Antal afholdte sikkerhedsbriefinger hvor,  
a)  Sikkerhedsbriefingen blev afholdt, og der blev lavet  

en konkret plan for, hvordan potentielle situationer,  
der kan lede til selvmord/selvmordsforsøg, søges 
imødegået i vagten

Datakilder Lokal opgørelse. 

Dataindsamling 
og -behandling Data indsamles dagligt på afsnitsniveau.

SPC diagram Seriediagram

Pilotmålinger Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger. 

 
Indikatorer på patient- og pårørendeinddragelse

Der skal opstilles lokale mål for patient- og pårørendeinddragelse i forhold 
til arbejdet med forebyggelse af selvmord. Der er ikke defineret, hvilken type 
indikatorer, men det kan fx være inddragelse af patient og pårørende i forbin-
delse med risikovurdering, ved udskrivelse eller lignende.  


