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Projektets formål/hovedproblemstilling

Formålet med projektet er at udarbejde og beskrive en overordnet
strategi for implementering og kvalitetssikring af selvmordsforebyggelse på sygehuse.
Publikationen skal indeholde konkrete handleanvisninger for implementering og kvalitetssikring af indsatsen på sygehusene, herunder forslag til organisationsmodeller, modeller for samarbejdsaftaler, brug af DRG koder, konkrete instrukser og kvalitetsstandarder.
Publikationen vil bl.a. behandle spørgsmål som: Hvorledes er det
muligt, at få sygehusledelserne til at prioritere området og hvordan
sikres kvalitet og ensartethed i ydelsen – på det enkelte sygehus
men også på tværs af landet? Hvorledes skabes effektive behandlingskæder i et tværsektorielt samarbejde? Hvordan kan selvmordsforebyggelse spille sammen med øvrige forebyggende indsatser på
sygehuse? Hvorledes er det muligt, at få selvmordsområdet med i
de lovbundne sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner og i
de kommunale forebyggelsespolitiske handlingsplaner?

Baggrund for projektet
(Dette felt kan anvendes til at be-

I efteråret 2004 publicerede Sundhedsstyrelsen: ”Vurdering og
visitation af selvmordstruede. Vejledning til sundhedspersonale”.
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skrive sammenhængen med tidligere forskningsprojekter – eller tilknytning til praksisfelt)

Vejledningen er udarbejdet til støtte for implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark.
I løbet af den femårige indsatsperiode fra 1999-2004 har der været
arbejdet med en række modelprojekter rundt om i landet med henblik på lokalt at forbedre vurderingen af selvmordsrisiko og visitation af selvmordstruede. Der er i den forbindelse samlet og beskrevet en stor erfarings- og evidensbaseret viden på selvmordsområdet, herunder uddannelsesprogrammer, håndbøger, webbaserede
manualer, faglitteratur, hjemmesider, rapporter m.m..
En af konklusionerne i evalueringen af modelprojekterne er, at:
”Forankring på fagligt og administrativt niveau er afgørende for
modelforsøgenes succes”.
Af de mange modelprojekter er det kun få, der har fokuseret på
metoder og strategier til at sikre den organisatoriske og ledelsesmæssige forankring på sygehusene, hvilket er afgørende for, at
projektet efterfølgende kan implementeres som en systematisk indsats på sygehuset. Kun 9 ud af de 29 projekter er overgået til drift.
For fremover at sikre en systematisk indsats og en ensartet kvalitet
på landsplan af indsatsen på selvmordsområdet er der behov for at
udvikle og beskrive nogle konkrete handleanvisninger for implementering og kvalitetssikring af indsatsen på sygehusene, herunder
forslag til organisationsmodeller, modeller for samarbejdsaftaler,
brug af DRG koder, standarder, kliniske retningslinier og instrukser.
På repræsentantskabsmødet i Netværk af forebyggende sygehuse i
Danmark i oktober 2004 bakkede de 48 medlemssygehuse op bag
et forslag om at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens vejledning ”Vurdering og visitation af selvmordstruede” på
sygehuse.
Der er efterfølgende nedsat en tværfaglig styregruppe for indsatsområdet, som har ansvaret for, at der udarbejdes og lanceres en
overordnet strategi for implementering og kvalitetssikring af selvmordsforebyggelse på sygehus.
Styregruppen ledes af Ingeborg Thusgaard, sygehusdirektør på
Sygehus Vendsyssel og medlem af Netværkets forretningsudvalg.
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Metode og indhold

Udarbejdelse og lancering af publikationen foregår i følgende 5
faser:
Fase 1. Planlægning
Der gennemføres et 2-dages planlægningsseminar med en lille
gruppe nøglepersoner og interessenter (15 personer i alt). Formålet
er at fastlægge struktur og indhold af publikationen.
Fase 2. Indsamling af erfaringer
Der gennemføres et 2 dages intensivt arbejdsseminar, hvor repræsentanter fra ledelsesniveau og klinisk praksis på nogle af de sygehuse, der har været med i puljeprojekterne samt øvrige relevante
samarbejdspartnere (f.eks. praktiserende læge) og eksperter inviteres til at deltage (20 personer i alt).
Formålet er at bidrage med egne erfaringer til det konkrete indhold
af publikationen.
Herudover indhentes der supplerende viden og erfaringer gennem
indsamling af materialer og telefoninterviews.
Fase 3. Udarbejdelse af publikation
Skriveprocessen gennemføres ved hjælp af en sundhedsfaglig journalist eller en folkesundhedskyndig person. Den pågældende person bliver tilknyttet projektet i 4 mdr. og deltager aktivt i de første
4 faser af projektet.
Fase 4. Publicering og lancering
Den færdige publikation udsendes til alle danske sygehuse og lanceres på 8-10 decentrale implementeringsseminarer arrangeret og
udbudt af Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark.
Formålet med implementeringsseminarerne er at samle relevante
parter i et lokalområde på tværs af faggrupper og sektorer for at
præsentere og drøfte strategien. Målet er at få udformet en fælles
politik og handlingsplan på selvmordsområdet i et lokalområde.
Det tilstræbes endvidere, at den indholdsmæssige del af publikationen kan præsenteres den 1. november 2005 på Center for Selvmordsforsknings nationale konference om selvmordsforebyggelse.
Fase 5. Opfølgning og evaluering
Som opfølgning på projektet gennemføres der en temadag ultimo
2006/primo 2007. Formålet er at præsentere konkrete erfaringer og
status på området. Som baggrund for temadagen foretages der en
mindre kortlægning/ evaluering af området ved ekstern konsulent.

Målgruppe

Mennesker med sindslidelser, ældre mennesker og unge mennesker.
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Evaluerings- og formidlingsovervejelser

Projektet evalueres på 2 måder. Dels ved at følge op over for de
sygehuse og samarbejdsparter, der har gennemført et implementeringsseminar med henblik på at beskrive de handlingsplaner og
resultater, som er fremkommet som resultat af seminaret.
Dels ved at gennemføre en mindre kortlægning/ indsamling af data, der kan belyse hvor langt medlemssygehusene er i forhold til
implementeringen af strategien på selvmordsområdet.
Resultaterne vil blive præsenteret og drøftet på en temadag, der
udbydes af Netværket i december 2006 eller begyndelsen af 2007.

Publiceret arbejde
( – der hidrører fra projektet)

Strategien udgives som en netværkspublikation, som distribueres
til alle medlemssygehuse og lanceres på decentrale tværfaglige og
tværsektorielle implementeringsseminarer udbudt gennem Netværk
forebyggende sygehuse i Danmark.
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