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Udsnit af initiativer rettet mod selvskadende patienter – listen er ikke udtømmende
Initiativ
Forskning ift. selvskade
AUHP satsningsområde spor 3 – selvskade og
suicidalitet
• forskning vedr. selvskade - Ole Mors
(AFP) står i spidsen for satsningsområdet
• temadag afholdes d. 25. sept. – afsæt for
undervisning og forskning på området
Selvskadeaftale
Samarbejdsmodel om svært selvskadende børn og unge op til 21 år - mellem BUA,
Holmstrupgård og Grenen
Sundhedsfaglig rådgivning til borgere og medarbejdere på botilbud (satspuljeprojekt, bl.a. til selvskadende)
Regionerne kan i samarbejde med kommunerne søge om penge til at forbedre den
sundhedsfaglige rådgivning og gøre adgangen til psykiatrisk udredning lettere for borgere med
psykiske lidelser
Team til nedbringelse af tvang (tværsektoriel, bl.a. selvskade)
Det tværsektorielle team tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation, ønsker og
forventninger til eget liv og hverdag, samt de samarbejdsparter, som allerede er en del af
indsatsen til borgerne
KISS
Koordineret Intensiv behandling af Selvskadende og Suicidale patienter
Den nære alliance
 Voksen – arbejdsgruppe vedr. selvskadende adfærd i regi af alliancegruppen
Åben dialog
Tankegangen bag Åben Dialog er, at forandringer ikke kun opstår i borgeren selv, men opstår
gennem dialog med netværket. Det centrale i Åben Dialog er netværksmødet, hvor borgeren,
det private og det professionelle netværk deltager
Samarbejdet mellem psykiatrien og de lokale somatiske modtagelser
Udrykning i samarbejde mellem Politi og psykiatrien, via Psykiatriens hus
Politiet og sundhedsmyndighederne er gået sammen om nye udrykningsteams, der skal sikre
en bedre og mere professionel håndtering af hændelser med personer med psykiske lidelser
Tværsektoriel samarbejdsaftale
En aftale med samme indhold som udskrivningsmodeller og koordinationsplaner
Behandling af selvskade, netværksmøder
Store netværksmøder på tværs af sektorer med deltagelse af patient, botilbud, somatisk
hospital, politi, pårørende og RP Midt.
Fagligt læringsnetværk og styregruppe
med fokus på selvskade Tværgående indsats i psykiatrien
Satspuljeprojekt:
Styrket tidlig indsats for unge med selvskade
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(satspuljeprojekt 2018-2021, delpulje om
kapacitetsudvidelse)
• Gruppeforløb med fokus på de patienter,
der potentielt bliver svære
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