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At sundhedspersonalet på arresthuse (inkluderer Københavns
Projektets
formål/hovedproblemstilling Fængsler, dvs. Vestre Fængsel, Sandholmlejren og
Blegdamsvejens Fængsel) udvikler metode til afdækning af
risikosignaler for selvmordsadfærd. Iværksættelse af relevante
foranstaltninger mht. forebyggelse / hindring af selvmordsadfærd.
Baggrund for projektet
(Dette felt kan anvendes til at
beskrive sammenhængen med
tidligere forskningsprojekter – eller
tilknytning til praksisfelt)

Metode og indhold

Reduktion af hyppigheden af selvmordsadfærd på
Kriminalforsorgens institutioner gennem efterfølgende
videreformidling og implementering af projektets resultater på de
øvrige arresthuse og i fængslerne.
Tidligere ( 2001 til 2002) undervisningsprogram for ca. 20% af de
ansatte i arresthussektoren.
Afdækning og identifikation af områder, hvor sundhedspersonalet
oplever at mangle tilstrækkelig viden / færdigheder.
Udviklende dialog med førende specialister inden for relevante
fagområder, Case-supervision og audit i forhold til tidligere
selvmord / alvorlige selvmordsforsøg.

Indhold:
Personlighedsforstyrrelse / kriminalitetens art som prædiktorer for
selvmordsadfærd
Transkulturel psykiatri
Depression / tilpasningsreaktion
PTSD
Misbrug (evt.)
Samtale med den selvmordstruede person
Målgruppe

Sundhedspersonale på Københavns Fængsler, dvs. sygeplejersker,
psykolog, læger og psykiatriske konsulenter.

Evaluerings- og
formidlingsovervejelser

Cue Reaction, (som Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
traditionelt bruger til evaluering).
Det er hensigten, at nogle af dem, som har deltaget i projektet, skal
formidle til ”næste kæde”, der skal oplæres, dvs. sygeplejersker og
på længere sigt funktionærer i arresthuse og senere i fængsler.

Publiceret arbejde
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