
Storyboard 

Læringsseminar 9. maj 2016 
Lokal forandringsteori 



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 

Reducere antal af selvmord under 
indlæggelse 



Hvad er I blevet mest overrasket 
over ved jeres analysearbejde? 

• Arbejdsgange ikke ens 
•  Ikke fast struktur med systematisk 

dokumentation 
•  Ikke systematisk viden og læring om 

selvmordsrisiko vurdering  



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

• Vanskeligt at definere præcis hvordan en 
‘’god’’ samtale om selvmord skal forløbe 

• Lægen/plejepersonale der formåer at 
være ligeværdig, anerkendende og 
lyttende - Gør noget 

• Samtale om selvmord kræver at patienten 
bliver mødt i almindelig medmenneskelig 
relation 



Hvad lærte I af 15 skridt? 

• Afd. Fremstod som roligt og trygt sted at 
være 

• Positivt med overskuelighed/struktur over 
tavler, informationer. 

•  Indretning trist og mørk 
• Plejepersonale tydelighed i afd. 



Hvad lærte af gennemgang af 
UTH’ere? 

• Kan være med til at klarlægge/tydeliggøre 
forskellige handlinger, der kræver fokus i 
fremadrettet. 

• Er kvaliteten af selvmordsvurdering 
tilstrækkelig 

• Vi kan ikke forhindre alle selvmord 
 



Hvad lærte I af patient safety 
climate tool? 

• En patient i opposition mod systemet 
svarer KUN negativt 

• Sygdomsindsigt har betydning for svar 
• Visuelt kan der opleves tryghed  
• Viden om tryghed kræver dialog 



Patientsikkerhedsrunde 

• Fremmede øjne på, om hvad der ikke bør 
befinde sig på et skærmet afsnit 

• Se hele processer og sammenhænge 
• Enkelte elementer udføres korrekt 
• Ofte er det ved overgange/videregivelse 

at udfordringer ved pt. Sikkerhed 
udfordres 



  

Reducere antal af 
selvmordsforsøg under 
indl. Og 30 dage efter 

udskrivelse  

Uddannelse 
kompetencer 

Undervisning i 
selvmordsforebyggelse 

Introduktionsprogram 
2 x årligt/hvad der imellem 

Visualisering vha tavler/farvekoder 
om aktuelle 

selvmordsrisikovurdering 

Organisatorisk 

Ensartet dokumentation i 
cosmic 

Matrix struktur 
medindrages 

CFSF 

Sikker 
overlevering 

Læring UTH 

Ved vagtskifte/amb. regi 

Lokal pt. Sikkerhedsrunder 
Inddragelse af patienter, 

pårørende, 15 skridt 

Risikovurdering 



Beskrive jeres foreløbige indikatorer  

• Reducere antal af selvmordsforsøg under 
indlæggelse 

• Visualisering af selvmordsscreening 
• Lokale pt. sikkerhedsrunder 
• Ulempeindikatorer 
-  Tage ansvar fra patienten 
-  Fastholde nogle patienter 
-  Regredierende adfærd 


