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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 
Projektets målsætning: Selvmord under 
indlæggelse og 30 dage efter indlæggelse skal 
ikke forekomme 
 

Baseline for det nye PC Glostrup: 
5 (PC Hvidovre + 5 (PC Glostrup)  
dvs. 10 selvmordsforsøg 2015 
 

Lokalt mål – Halvering fra Baseline (2015 – det 
seneste år) : dvs. 5 selvmordsforsøg inden d.
1.6.2017 
 
 
 
 
 



Hvad er I blevet mest overrasket 
over ved jeres analysearbejde? 

• At der stadig er brug for drøftelser om 
Myter og Holdninger blandt de 
sundhedsfaglige om selvmord og 
selvmordsforsøg 



Hvad lærte I af jeres interviews 
med pårørende? 
• Ved interviews med pårørende til 

patienter, der har begået selvmord får 
man familiens version af patientforløbet.  

• De pårørende kan fx svare på spørgsmål 
vedrørende patientsikkerhed. Hvad kan 
personalet gøre mere af for at sikre 
patientens sikkerhed? 



Hvad lærte I af jeres interviews 
med personale? 
• Ved interviews med personale / frontlinje-

personer for en patientsikkerhedsanalyse 
kan man gennem en åben dialog få vigtige 
informationer om den konkrete situation. 
Hvad skete der, hvordan kunne det ske og 
ikke mindst, hvad kan vi gøre for at 
forebygge lignende situationer 

• Alle interviews renskrives og godkendes af 
de interviewede 



Hvad lærte I af jeres interviews med 
pårørende og personale? 
• Det kan være en god idé at interviewe flere 

personer sammen, da det giver synergi og 
ofte er de glade for at høre hinandens version 
af det skete 

• Konklusion: 
• Vi får en vigtig version fra pårørende der 

supplerer analysen af et selvmord 
• Frontlinjepersonale er måske mere åbne og 

idérige, når de bliver interviewet frem for at 
deltage i et analyseteam 



Hvad lærte I af 15 skridt og 
patientsikkerhedsrunde? 
• Patienter og pårørende kan bidrage med 

mange ideer til forbedringer 

• Det er lærerigt, at se afsnittene med 
andre øjne 

• Man stirrer sig blind i hverdagen 



Hvad lærte i af gennemgang af 
UTH’ere? 
• UTH over selvmord og selvmordsforsøg 

er gennemgået og de dokumenterede 
risikofaktorer er trukket frem til brug for 
Driverdiagrammet 

• Oplevelsen er, at der bruges for lidt tid i 
det daglige på læring, der forebygger 
skader på patienterne 



Hvad lærte I af patient safety 
climate tool? 
Vi har fokuseret på brugernes oplevelser af 
sikkerheden på afsnittene ved at spørge 
om: 
• Hvad fortæller mig, at personalet 

fokuserer på min sikkerhed? 
• Eks. fra oplevelser brugerne kom med: 

•  Løse ledninger, Afsnittene virker rolige og 
behagelige, En følelse af hvor er alle folk 
henne – hvad skal der ske m.m. 



Fejlkildeanalyse som metode 
•  En fejlkildeanalyse er en proaktiv risikoanalyse, der 

afdækker usikre arbejdsgange og forudser mulige fejlkilder 
med henblik på at forebygge utilsigtede hændelser. Ved 
systematisk at gennemgå et hospitals mest risikable 
aktiviteter kan man opbygge et system, der afdækker 
kilder til fejl, før der sker en utilsigtet hændelse. 

•  Fejlkildeanalyser kan forbedre sikkerheden for patienter. 
Ved at anvende metoden identificerer man risikoområder, 
analyserer sig frem til de bagvedliggende årsager til 
risikoen og angiver mulige handlingsplaner, der kan løse 
de risikoområder, der i analysen er identificeret som de 
største risici for patienten. 



Procesbeskrivelse 

• Arbejdsflow: hvordan gør vi 
• Risiko: hvad gik galt 
• Udregne en samlet risikoscore: forekomst 

x alvorlighedsgrad x opdagelse 

• Analysen er udarbejdet i samarbejde med 
klinikere. 



Analyse og aktivitet 

• Risikomoment og konsekvens af risikoen 
• Grundlæggende årsag 
• Ændringsforslag 
• Handleplan 



De 6 risici med højest samlet score 

•  Mange samarbejdsparter herunder ikke tilstrækkelig 
involvering af pårørende (392) 

•  Observation foregår ikke systematisk og væsentlige 
oplysninger bliver ikke erkendt(390) 

•  Selvmordsrisiko har ikke været et tema hos patienten, som 
begår selvmord (336) 

•  Mange korte henvendelser i patientforløbet(336) 
•  Aftalte observationsniveauer følges ikke (240) 
•  Redskabet kriseplan anvendes ikke (210) 



De mest alvorlige risici 

•  Adgang til metode for selvmord ved udspring eller ved 
hængning (10) 

•  Patienten handler på impuls (10) 
•  Uventet forværring af bipolar lidelse (9) 
•  Skulle patienten have været tvangsindlagt? (9) 
•  Selvmordsrisiko har ikke været et tema hos patient, som 

begik selvmord(8) 
•  Patientens ambivalens ift behandling (8) 
•  Vurderes patienten for tidligt i selvmordsrisikoniveau1?(8) 
•  Aftalte observationsniveauer følges ikke(8) 



Anbefaling 

•  Det vigtigste er klinikernes kompetencer. Man skal kende 
risikofaktorerne og kunne identificere dem hos den 
selvmordstruede patient. 

•  Samtaleteknik er også en vigtig kompetence. 
•  Med henvisning til kompetencecentret for forebyggelse af 

selvmord og med reference til Keith Hawton skal 
uddannelse i screening for selvmordsrisiko gentages 
regelmæssigt og ensartet. 

•  Systematisk brug af kriseplan. 



Handleplan 

• Vedr. metoder til udspring: Der arbejdes 
på at begrænse mulighed for udspring fra 
somatiske hospitaler i umiddelbar nærhed 
af de psykiatriske centre. 



Drøftelse 

•  Mange samarbejdspartnere: hvem kan varetage rollen 
som patientens case manager? 

•  Involvering af pårørende: Hvordan kan denne involvering 
styrkes 

•  Observation foregår ikke systematisk og væsentlige 
oplysninger erkendes ikke 

•  Mange korte henvendelser i patientforløbet: Hvordan kan 
man identificere, at der er fare på færde? 



Forandringsteori selvmords-
forebyggelse – et forslag, PC Glostrup 

Mål Primære drivere      Sekundære drivere 

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

•  Lokalt mål – 50 % 
reduktion af 
selvmordsforsøg 
inden d. 1.6.2017 

Vurdering 
indenfor 24 

timer 

Undervisning i Risikovurdering 

Den indledende vurdering ved læge og 
sygeplejerske under indl. 

 
Af patienter der i det aktuelle forløb kun har 
været vurderet til niveau 1 eller indenfor de 

seneste 7 dage har været vurderet i niveau 2 
eller 3. 

 

Ordination af observationsniveau, Stilling til 
patientens adgang til farlige genstande i miljøet, 
Visitering 

Iværksættelse af 
beskyttelsestiltag 

Kriseplan, Ringe hjem ordning,  Involvere 
pårørende i udskrivningsprocessen, det 

støttende og opfølgende princip   

Selvmordsrisiko
-vurdering - 
screening 

Planlægning af 
udgang - orlov 

Tiltag ved 
udskrivelse 

UTH i 
forbindelse med 

selvmord og 
selvmordsforsø

g 

Opfølgning og læring fra UTH  herunder 
kerneårsagsanalyser og hændelsesanalyser + 

forbedringstavlen.  
Holdninger/Myter 



Beskrive jeres foreløbige indikatorer  

Lokal resultatindikator:  
• Antal episoder hvor en patient foretager 

et selvmordsforsøg under indlæggelsen 

• Nævnerdefinition: Ingen nævner 
• Tæller definition: Antal episoder hvor en 

patient foretager et selvmordsforsøg 


