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Ethvert selvmord, er et selvmord for meget

Det overordnede mål med indsatsen 
omkring selvmordsforebyggelse er: 

• at selvmord under indlæggelse på 
og 30 dage efter udskrivelse fra 
psykiatrisk afdeling ikke skal 
forekomme. 



Forbedringsmodellen

3

Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?
3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

= forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



Fra identifikation af ideer til 
forbedring

Lokal og regional 
analyse

Opstille ideer til 
forandringsteori og et 
fælles driverdiagram

Bruge 
forbedringsmodel til 

implementering

Eft. 9. maj9. majFeb. – april 



Lokal analyse
1. Analyse af, hvad I allerede gør og hvor 

pålideligt I gør det, fx
• Risikovurdering? Screening? Hvem, hvordan, 

hvornår? Observationsniveau?

2. Hvilken viden har I allerede? Fx
• Risikogrupper
• Risikosituationer (udgang, udskrivelse mv.)

3. Yderligere analyser – tilføre yderligere 
viden om problematikken
• Redskabskataloget 



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
Fokus på parallelsessionerne 



Hvorfor har vi ikke færdig en 
pakke?

• Indhentet viden fra brugere, pårørende og 
eksperter

• Gennemgang af litteratur og data (UTH)



Årsager og effekt

MÅL:

Selvmord under 
indlæggelse og 
30 dage efter 
udskrivelse skal 
ikke forekomme

Risiko-
vurdering

Fysiske 
rammerOvergange

Kommunikat
ion

Inddragelse 
af patient og 
pårørende

Uddannelse

Fiskebensdiagram for selvmordsforebyggelse

Uklarhed om 
indhold, 
evidens. 

Manglende 
opfølgning
Hvem tager 
mod pt.?

Stuerne er 
sikret? 
Toiletter 
sikret?

Kender 
personalet 
aftaler om pt. 
fx vedr. 
udgang?

Er der 
berørings-
angst om 
emnet?

Kompetence 
i 
personalegru
ppen



Eksempl på forandringsteori 
– driver diagram
Mål Primære drivere Sekundære drivere

• Sikre forebyggelse, 
undersøgelse og 
behandling for 
somatisk sygdom

Livsstil og 
forebyggel

se

Anamnese
Parakliniske

undersøgelser
Objektiv undersøgelse

KRAM-Screening

Henvisning til yderligere 
udredning

Opfølgning på KRAM-
screening

Undersøgel
se og 

opfølgning

Måling af vitale værdier

Stillingtagen til fortsat 
observationsniveau

Akut 
sygdom



Forandringsteori -
selvmordsforebyggelse
Mål Primære drivere Sekundære drivere

• Selvmord under 
indlæggelse og 30 
dage efter 
indlæggelse skal 
ikke forekomme

• Lokalt mål

?

?

?



Forandringsteori -
selvmordsforebyggelse
Mål Primære drivere Sekundære drivere

• Selvmord under 
indlæggelse og 30 
dage efter 
indlæggelse skal 
ikke forekomme

• Lokalt mål

?

?

?



To do liste…
a) Udarbejd lokale og regionale analyser, jf. 

tidligere slides
b) Opstil lokal forandringsteori, der præsenteres 

i et driver diagram
c) Beskriv lokal målsætning (ud over projektets 

mål)
d) Opstil procesindikatorer for udvalgte 

interventioner (eksempel: screening)
e) Præsenter arbejdet på læringsseminar d. 9. 

maj 2016 (Comwell Kolding)
f) Efter 9. maj: Implementering af 

forandringsteori vha. forbedringsmodellen



Opfølgning inden maj

• Tværgående telefonmøder med alle 
projektenheder

• Månedsrapporter
• Del viden og spørgsmål med hinanden



Spørgsmål



Parallelsessioner – 13.40 – 14.40

• Formål:
• At blive introduceret til nogle af de 

analysemetoder I skal arbejde med, således I 
får yderligere viden til jeres lokale 
forandringsteori



Teamtid

• Formål: 
• At tage hul på drøftelser og planlægning af, 

hvordan lokal forandringsteori skal se ud hos 
jer

• At påbegynde planlægning af, hvilke analyser 
der skal laves af hvem og hvornår
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