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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.  



Lokale mål for Psykiatrien i 
Region Nordjylland 
1. September 2017 har vi ingen selvmordsforsøg 
under indlæggelsen 
1.  September 2017 har vi ingen selvmordsforsøg 

under ophold i skadestuen (usikker på om 
målet giver mening, da der ikke er rapporteret 
forsøg i 5 år!) 

Def.: af selvmordsforsøg: En handling uden dødelig udgang, 
hvor en person med vilje indtager en overdosis eller lignende 
eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være 
skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten 
har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer 
via handlingens forventede konsekvenser. SST  
– eller med andre ord: hvis patienten definerer det som et 
selvmordsforsøg så tæller det.  



Hvad er I blevet mest overrasket 
over ved jeres analysearbejde? 

• Problematikkerne er overordnet set de 
samme på tværs af projektafsnit (4 
sengeafsnit, en skadestue og 
modtagelse) 

• Selvmordsadfærd er et begreb vi mangler 
viden om ift. vurdering af selvmordsrisiko 



Årsags-virkningsdiagram Skadestue/
modtagelse 



Årsags-virkningsdiagram- Brandevej 



Årsags-virkningsdiagram – S7/S8 



Hvad har vi lært af vores interviews 
med patienter? 

 
 

Ø  I forhold til at opleve sig set og hørt om 
selvmordstanker 
Ø  generelt føler patienterne sig set og hørt, 

men 
Ø Vi har en særlig udfordring ifm. patienter med 

personlighedsforstyrrelse 

 



Hvad har vi lært af vores interviews 
med pårørende? 

Ø  Som pårørende kan man opleve at ens 
opfattelse af, hvorvidt patienter er 
selvmordtruet ikke stemmer overens med 
”systemet” opfattelse 

Ø  Pårørende kender patientens 
selvmordsadfærd 

Ø  Som pårørende kan man opleve, at få 
ansvaret for at patienten ikke forsøger 
selvmord under udgang 



Hvad har vi lært af vores interview 
med personale? 

Ø  På spørgsmålet hvordan risikovurderer 
du? 
Ø  Det elektroniske spørgeskema bruges ikke 

direkte 
Ø  spørgsmålene sidder i baghovedet 
Ø  spørgsmålene stilles på baggrund af det 

faglige skøn – kompetent/novice 
Ø  at få ”diagnosticeret” selvmordsadfærd er 

svært 
Ø  det kan være svært at være direkte i sine 

spørgsmål – kompetent/novice 



Hvad lærte vi af 
patientsikkerhedsrunderne 

”selvmordsforebyggelsesbrillerne på” 

Brandevej 
Ø  Fokus på indretning generelt –  

Ø er det nødvendigt med gardiner, når der er 
persienner?  

Ø  døre, vinduer og badeforhæng – skal alle stuer 
være ens indrettede? 

Ø Sikkerhedsvurdering af stuerne foretages hos 
patienter med øget selvmordsrisiko 
Ø Evt interventioner foretages på baggrund af en 

faglig vurdering af den konkrete patient – 
Manglende systematik og gennemsigtighed ift 
dokumentation af udførelse med overvejelser og 
beslutninger 



Patientsikkerhedsrunder fortsat 

Patienter på to afsnit blev blandt andet 
spurgt til i hvilken grad de føler sig trygge:  

Ø Overordnet føler de sig trygge, men de 
oplever at personalet har meget travlt  



Gennemgang af UTH – 
selvmordsforsøg 2011-2015 på 

projektafsnittene 
Tema/ 
Omstæn-
dighed 

Skære Spring Medicin Hængning
/
stranguler
ing 

Ukendt ialt 

På afsnit 2 2 2 11 17 
Udgang/
orlov 

2 2 

Umiddel- 
bart efter 
udskr/afsl. 

1 1 2 4 

Ialt 2 2 5 12 2 23 



Gennemgang af UTH – selvmord 
2011-2015 på projektafsnittene 

Tema/ 
Omstæn-
dighed 

Skære Spring Medicin Hængning
/
stranguler
ing 

Ukendt ialt 

På afsnit 1 1 2 
Udgang/
orlov 

3 1 4 

Umiddel- 
bart efter 
udskr/afsl. 

1 1 

Ialt 4 3 7 
I amb regi 
> 30 dage 
efter udskr. 

2 1 3 



Hvordan får vi overblik over 
patientens aktuelle selvmordsrisiko? 

Korrekt dokumentation inden 
orlov 

Korrekt dokumentation ved 
modtagelse i afsnittet 

S7 S8 S7 S8 
63%/11 uger 74%/11 uger 70%/4 uger  82%/3 uger 

Skal dokumenteres i Clinical under Psykiatrisk område ->  
Behandlingsstatus-psykiatri -> Selvmordsrisiko 

Baselineperiode uge 6-15 2016 



Mål 
1. september 2017 er der: 
•  Ingen selvmord under 

indlæggelsen  
•  Ingen selvmord 30 

efter udskrivelsen 
•  Lokalt for RN: Ingen 

selvmordsforsøg 
under indlæggelsen 

•  Evt. Lokalt mål for 
skadestuen: Ingen 
selvmordsforsøg 
under opholdet 

Risikovurdering ved 
ankomst, udgang, orlov og 

udskrivning 

Sikker overlevering ved 
overgange 

Kompetenceudvikling 
Selvmordsrisikovurdering/

selvmordsadfærd/kriseplaner/
kommunikation 

Aktiv overlevering til konkret tilbud 

Læring på baggrund af selvmordsforsøg 

Driver diagram 
for  

Selvmords- 
forebyggelse 

Interventioner pba. af faglig vurdering, 
mulig pårørendeinddragelse og ensartet 

dokumentation 

Måling:Indikatorer under 
udarbejdelse 

Strukturel forebyggelse 

Stillingtagen til observationsniveau 

Vurdering af selvmordsrisiko, 
herunder involvering af pårørende 

Primær - hvad Sekundær -hvordan 

Sikkerhedsvurdering af afsnit herunder 
hvis relevant også patientstue 

Patientsikkerhedsrunder m/ 
patientdeltagelse 

Klinik Syd RN 20-04-16 

Opfølgning på 
risikovurdering 

Observation af selvmordsadfærd 

Interventioner pba sikkerhedsvurdering 

Udarbejdelse af kriseplaner, herunder 
mulig pårørendeinddragelse, ved øget 

selvmordsrisiko 

Gælder både sengeafsnit  
og skadestue 

Gælder kun sengeafsnit 

Sikker kommunikation evt. med ISBAR 
og ensartet dokumentation 

Involvering af pårørende 



Vores foreløbige indikatorer  

•  Resultatindikatorer:  
•  Antal selvmordsforsøg under indlæggelse på afsnittet 
•  Evt. antal selvmordsforsøg under ophold i skadestuen 

•  Procesindikatorer: 
•  Antal patienter med korrekt dokumenteret 

selvmordsrisikovurdering (ankomst på afsnit,orlov, 
udskrivning) (alt-eller-intet) 

•  Andel patienter med øget selvmordsrisiko og 
dokumentation for udarbejdet kriseplan 

•  Ulempeindikatorer: 
•  Evt. Andel patienter med selvmordstanker, som 

forlader skadestuen inden de bliver vurderet klar til 
afslutning 


