
Akuttpsykiatriprisen for 2014 tildeles i år Pasientsikkerhetsprogrammet og 
innsatsområdet Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske avdelinger.  
 
Ved siden av ulike kvalitetssikringstiltak i den somatiske helsetjenesten,  har det 
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Trygge hender også innbefattet 
forebygging av overdosedødsfall hos pasienter i rusbehandling og forebygging av 
selvmord.  
 
Selvmord og selvmordsforsøk representerer en betydelig byrde for pasienter, 
pårørende og helsepersonell. Selv om mange av dem som begår selvmord ikke 
har søkt helsehjelp, er problemstillinger knyttet til selvmord og selvmordsfare er 
et sentralt område for akuttpsykiatrien. Det er et åpenbart mål å bidra til å 
forebygge at mennesker i psykiatrisk behandling begår selvmord, gjennom gode 
vurderinger, tryggingstiltak og god behandling av lidelsen. 
 
Den nasjonale retningslinjen for forebygging av selvmord som kom i 2008 
representerte en viktig kunnskapsgjennomgang og ga føringer for sentrale 
vurderingsområder, akutte hjelpetiltak og behandlingstiltak. Selv om det har 
hersket stor faglig konsensus om innholdet, har det syntes å være en utfordring å 
sikre at helsetjenesten gjennomgående vurderer og handler i tråd med dette. 
 
Pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde for forebygging av selvmord i 
akuttpsykiatriske døgnavdelinger, som har vært iverksatt på et 20-talls 
akuttenheter i Norge i perioden mars til september 2013, har inneholdt en 
tiltakspakke som i hovedsak operasjonaliserer anbefalingene fra de nasjonale 
retningslinjene.  Dette er tydeliggjort gjennom konkrete føringer;  
spesialistvurderinger etter et døgn ved innleggelser, iverksettelser av 
beskyttelsestiltak i post, gjennomførte selvmordsrisikovurderinger ved 
innkomst, før permisjoner og utskrivelse, planlegging av permisjoner, samt 
kriseplaner, time i hånda og pårørendeinvolvering ved utskrivelse.  
 
Gjennom konferanser, veiledning og internettressurser har akuttavdelinger fått 
gode verktøy til å tydeliggjøre disse forventningene i sine behandlingsmiljøer, 
verktøy til å skåre egne journaler / pasientforløp med hensyn til om praksis er i 
tråd med anbefalingene, gode og oversiktlige rapporter for tilbakemelding til 
behandlingsenhetene. Selv om utfordringene og erfaringene har vært noe 
forskjellige ved behandlingsenhetene, synes det å være en gjennomgående 
erfaring at en har sett en kvalitetsforbedring av praksis. 
Pasientsikkerhetskampanjen vil nå bli et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram, og 
vi har gode forventninger til at dette vil representere en viktig og reell 
kvalitetsforbedring i denne del av helsetjenesten. 
 
Vi oppfatter ekspertgruppen gjennom programmet har tydeliggjort og 
konkretisert innsatsområder det er høy grad av faglig konsensus om.  
 
Vi vil særlig trekke frem som styrke i programmet dets pedagogiske utforming; 
at det oversiktlig, konkret og kortfattet, at det er bygget lett tilgjengelige og 
oversiktlige internettressurser, at det genereres tydelige og gode 
tilbakemeldinger som kan brukes for læring og justering lokalt.  



Erfaringene har vist at tiltakspakken er virksom gjennom bedre praksis mht 
vurderinger og tiltak. Det er å håpe at dette over tid kan bidra til å redusere 
utførte suicid hos pasienter når de er i behandling. 
 
Vi oppfatter at Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde gjennom sitt 
innhold, sin pedagogiske utforming og sine nettbaserte ressurser har utgjort et 
vesentlig bidrag for kvalitetssikring i en sentral del av akuttpsykiatrien. 
 
 


