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Projektet har til formål at forebygge indlæggelser på grund af
Projektets
formål/hovedproblemstilling selvmordstruende adfærd, at sætte personalet i stand til at åbne for
den svære samtale og at gøre det legalt at tale om selvmordstanker.
Ligeledes at sætte personalet i stand til at vurdere den akutte
selvmordsrisiko og handle hensigtsmæssigt, når det er påkrævet.
Baggrund for projektet
(Dette felt kan anvendes til at
beskrive sammenhængen med
tidligere forskningsprojekter – eller
tilknytning til praksisfelt)

Mange beboere på Bocentret Hedelund har en eller flere selvmordsforsøg
bag sig, og flere af dem går stadig med selvmordstanker. Der er dog kun
få beboere, der har mistet livet ved selvmord, fordi Hedelunds personale
dagligt har tæt kontakt med beboerne. Det ender oftest med en
indlæggelse, når det fornemmes, at der er risiko for selvmordstanker.
Personalet har svært ved at håndtere når de bliver medvidende om
selvmordstanker, og der er i høj grad brug for, at medarbejderne får støtte
og kompetence til at håndtere disse situationer hensigtsmæssigt.
Erfaringerne fra Livslinien viser, at mange indlæggelser kan forhindres
gennem åbenhjertige samtaler.

Metode og indhold

-

-

At uddanne nøglepersoner til at kunne give sparring og vejledning til
deres kollegaer i forhold til den svære samtale og at kunne vurdere
akut risiko for selvmord og handle hensigtsmæssigt, når det er
påkrævet
At udfærdige et IT-katalog over god praksis ift. selvmordstruede

-

Målgruppe

-

Evaluerings- og
formidlingsovervejelser
Publiceret arbejde
( – der hidrører fra projektet)

mennesker med sindslidelser bosat i et socialpsykiatrisk botilbud, på
baggrund af undervisningen og opsamlede erfaringer i den daglige
praksis på Bocenter Hedelund
At formidle de opsamlede erfaringer i forhold til socialpsykiatrien i
Københavns Kommune og andre interesserede

Mennesker med sindslidelser, der er bosat på Bocentret
Hedelund
Nøglepersoner blandt kontaktpersoner til målgruppen

Projektet afsluttes med en rapport om processen og effekten for de
implicerede nøglepersoner.
IT-kataloget skal præsenteres for en forsøgsgruppe.

