CAMS Suicide Status Form-4 (SSF-4) Opfølgende samtale
Patient: ________________________ Behandler: ______________________

Dato: ________ Tid: ________

Sektion A (Patient)
Graduer og udfyld hvert punkt ud fra, hvordan du har det lige nu.
1) Graduer psykisk smerte (smerte, forpinthed eller lidelse i dit sind, ikke stress, ikke fysisk smerte):
Lav smerte: 1 2 3 4 5 :Høj smerte
2) Graduer stress (din generelle følelse af at være presset eller overvældet):
Lav stress:

1 2 3 4 5 :Høj stress

3) Graduer uro (følelsesmæssigt pres, følelse af at du er nødt til at gøre noget; ikke irritation, ikke ærgrelse) :
Lav uro:

1 2 3 4 5 :Høj uro

4) Graduer håbløshed (din forventning om at tingene ikke vil blive bedre, uanset hvad du gør):
Lav håbløshed: 1 2 3 4 5 :Høj håbløshed
5) Graduer selvhad (din generelle følelse af ikke at kunne lide sig selv, ikke at have selvagtelse, ikke at have selvrespekt) :
Ingen selvhad: 1 2 3 4 5 :Megen selvhad
6) Vurdér den overordnede selvmordsrisiko:
Ekstrem lav risiko: 1 2 3 4 5 :Ekstrem høj risiko
(vil ikke slå mig selv ihjel)
(vil slå mig selv ihjel)
Inden for den sidste uge:
Selvmordstanker/-følelser: J__ N__
Sektion B (Behandler)

Håndteret tanker/følelser: J__ N__

Selvmordsadfærd: J__ N__

Opløsning af suicidalitet: hvis den overordnede risiko er <3; inden for den sidste uge: ingen selvmordsadfærd og effektiv håndtering af selvmordstanker/-følelser  1. session
 2. session
Afslutningsskema SSF-Outcome skema udfyldes ved den 3. session, hvor suicidalitet er opløst.

OPDATERING AF BEHANDLINGSPLAN
Patient status:
 Afbrudt behandling

 Udeblivelse

 Afbud

 Indlagt

 Henvist/andet: ______________________

Problem

Problembeskrivelse

Mål og målsætninger

Interventioner

1

Selvpåført skade

Sikkerhed og stabilitet

Kriseplan 

2

3
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Varighed

_____________________________________
Patient underskrift

_____________________________________
Behandlers underskrift
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