
Trin 7: Dokumentation af selvmordsrisiko og intervention, herunder kriseplan  

Selvmordsrisiko journalføres i den elektroniske patientjournal i aktiviteten ”Screening for selvmordsrisiko”.  

 

Følgende områder skal dokumenteres og beskrives: 

• Selvmordsadfærd – tidligere og aktuel 
• Aktuel suicidale tilstand 

• Risikoforøgende forhold – anamnestisk, aktuel og potentielt forestående 

• Beskyttende forhold 
• Selvmordsrisikoniveau 
• Selvmordsforebyggende intervention 

 

Ved journaloptagelse og første kontakt til Psykiatrien (ambulant/indlæggelse) dokumenteres alle områder, i 
det omfang det er nødvendigt. 

Områderne skal ikke undersøges og dokumenteres ved hver ny risikovurdering, i den udstrækning de 
skønnes tilstrækkeligt afdækket gennem tidligere vurderinger og der ikke er sket væsentlige ændringer i 
patientens situation og tilstand. 

 

Dokumentation i fritekstfelter 

Tidligere og aktuel selvmordsadfærd skal beskrives kort: omstændigheder, udløsende faktor, tankernes 
karakter, metode og intentionsgrad. 

Vurderes patientens suicidalitet under behandlingsforløbet, kan man nøjes med at angive risikoniveau og 
begrunde det i fritekstfeltet, som udfoldes, når niveauet angives. Her skal man dog være opmærksom på 
følgende: 

Når tekstfeltet benyttes, skal man IKKE angive indlæggelse, skærmning og andre tiltag, som beskyttende 
faktorer, der mindsker risikoniveauet, da de er iværksat som forebyggende tiltag. De er en intervention og 
bør beskrives som sådan. Anføres ”Ingen øget selvmordsrisiko” med henvisning til, at patienten er indlagt, 
er der risiko for, at andet personale overser, at patienten har ”Øget selvmordsrisiko”, og at indlæggelsen 
bl.a. er en forebyggende intervention. Det kan føre til alvorlige utilsigtede hændelser. 

 

Dokumentation af selvmordsforebyggende interventioner (som ”Kriseplan”, ”MinPlan”, ”Mestringsplan”)  

Interventioner skal journalføres, bl.a. så man i akutte situationer kan se, hvilke interventioner, der tidligere 
er benyttet. I aktiviteten ”Screening for selvmordsrisiko”, under feltet ”Selvmordsforebyggende 
intervention” henvises der til Kriseplan, MinPlan, Mestringsplan eller Forebyggelsesplan.  

Selvmordsforebyggende interventioner som eksempelvis Kriseplan, Mestringsplan og Forebyggelsesplan 
kan journalføres på følgende måde: 



• direkte i den elektroniske patientjournal under de tilhørende aktiviteter 
• i papirformat sammen med patienten, hvorefter den indscannes og lægges i den elektroniske 

patientjournal under ”Arkiv”.  
• i papirformat sammen med patienten hvorefter sundhedspersonen indskriver i den tilhørende 

aktivitet i den elektroniske patientjournal  
• laves der mundtlig kriseplan med patienten skal interventionen beskrives i den tilhørende aktivitet i 

den elektroniske patientjournal  
 
 

Laves Kriseplan vha. applikationen ”MinPlan” skal det dokumenteres i den elektroniske patientjournal ved 
at afkrydse feltet ”MinPlan”, som findes under aktiviteten ”Kriseplan”. I fritekstfeltet anføres advarselstegn, 
forskellige strategier patienten kan anvendeog herunder sikring af omgivelser og inddragelse af pårørende. 


