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At forebygge selvmord og gentaget selvmordsforsøg blandt unge 
under 16 år i Sønderjyllands Amt.  
 
At opkvalificere arbejdet med børn og unge, som indlægges på 
Børneafdelingen, Sønderborg Sygehus, efter selvmordsforsøg.  
 
 
 
 



Baggrund for projektet 
(Dette felt kan anvendes til at 
beskrive sammenhængen med 
tidligere forskningsprojekter – eller 
tilknytning til praksisfelt) 

Der indlægges årligt omkring 12 unge på børneafdelingen, 
Sønderborg Sygehus efter, at de har forsøgt selvmord. Trods et 
forholdsvis lille antal, blev der brugt utrolig mange ressourcer på 
denne kategori, uden vi var tilfredse med indsatsen, hjælp, støtte og 
opfølgning. 
En tværfaglig gruppe fra børneafdelingen deltog derfor i den 
nationale konference i Nyborg i juni 2004. Gruppen vedtog 
efterfølgende, at etablere et projekt med det formål at udarbejde en 
instruks til håndtering af selvmordstruede og at udarbejde 
samarbejdsaftaler mellem sygehuset, børne- og 
ungdomspsykiatrisk afdeling og kommuner om opfølgende 
behandling. 
 

Metode og indhold Metode: 
  

- udarbejdelse af lokale vejledninger i håndtering af 
selvmordstruede børn og unge 

- udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem Børneafdelingen 
og sønderjyske kommuner  

- udarbejdelse af samarbejdsaftaler med børne- og 
ungdomspsykiatriske afdelinger i Amtet  

- undervisning af ressourcesygeplejersker i samtaleteknik og 
udarbejdelse af underretninger  

- indsamling af litteratur, film m.v. til afdelingens bibliotek  
- undervisning af medarbejderne på afdelingen i anvendelse 

af vejledningen 
- evaluering af forløb  
- publicering af erfaringer til fagblade, dagpressen m.v.  

 
Indholdet i den lokale vejledning er inddelt i tre handlefaser: 
 
1.fase:  

- Akut modtagelse og iværksættelse af behandling  
- Etablering af kontakt til forældre 
- Optagelse af anamnese  
- Vurdering af risiko for fornyet selvmordsforsøg  
- Orientering til den unge og forældrene om 

indlæggelsens forløb  
- Telefonisk kontakt til socialforvaltningen i 

hjemkommunen  
 
2. fase: 

- Samtale med den unge og forældrene gennemføres af to 
sygeplejersker 

- Der udarbejdes referat af samtalen, og forældrene gøres 
bekendt med indholdet.  

- Der indhentes informationer fra egen læge og evt. andre 
relevante instanser.  

 
 



 
3.fase: 

- Udskrivelsen sker, når den somatiske behandling efter 
ca. 3 døgn er overstået.  

- Ved tvivl om den aktuelle omsorgssituation eller den 
unges psykiske stabilitet afholdes fællesmøde inden 
udskrivningen.  

- På baggrund af journaloplysninger og samtalereferatet 
udarbejdes en underretning til hjemkommunen, der 
sammen med udskrivningsbrevet sendes til 
hjemkommunen.   

 
Målgruppe  

Minimum 15 børn og unge under 16 år, der har forsøgt selvmord 
 
 

Evaluerings- og 
formidlingsovervejelser 

 
Evaluering af forløbet 

- udsendelse af spørgeskemaer til forældrene 
- evaluering af forløbet på børneafdelingen  
- evalueringsmøde med de sønderjyske kommuner  
- evalueringsmøde med børne- og ungdomspsykiatrisk 

afdeling  
- evaluering i projektgruppen 

 
 

Publiceret arbejde 
( – der hidrører fra projektet) 

 
Publicering af erfaringer til fagblade, dagpressen m.v.  
Resultatet søges publiceret i relevante nationale og evt. i 
internationale fagblade og dagspressen.  
 
 

 


