
TRESHOLD ASSESSMENT GRID (TAG)

For hvert domæne (nummereret 1-7) afkryds DEN udtalelse der passer bedst på personen der
vurderes. Der skal i alt være 7 afkrydsninger i det udfyldte skema (et kryds for hvert domæne).
Tilføj derefter for hver alvorsgrad (f.eks. ’Ingen’, ’meget alvorligt’) antallet af afkrydsninger og
notér det i boksen i bunden af skemaet. ’Meget alvorligt’ er kun til rådighed for domæner, hvor
livreddende nødsituation af et særligt team er påkrævet. Tjeklisten består af vejledninger til
emner, der kan tages i betragtning, når hvert domæne vurderes – det er ikke meningen de skal
være hævdvunden.

INGEN MILD MODERATE ALVORLIG
MEGET

ALVORLIG
Domæne 1
Intentionel
selvskade

Ingen
bekymringer om
risiko for
selvskadende
adfærd eller
selvmordsforsøg

Mindre
bekymringer om
risiko for
selvskadende
adfærd eller
selvmordsforsøg

Tydelige
indikationer på
risiko for
selvskadende
adfærd eller
selvmordsforsøg

Stor risiko for
fysisk sikkerhed
som resultat af
selvskadende
adfærd eller
selvmordsforsøg

Umiddelbar
risiko for fysisk
sikkerhed som
resultat af
selvskade eller
selvmordsforsøg. [TAG1]

Domæne 2
Ikke-
intentionel
selvskade

Ingen
bekymringer om
ikke-intentionel
risiko for fysisk
sikkerhed som
følge af utilsigtet
handlinger/skade

Mindre
bekymringer om
ikke-intentionel
risiko for fysisk
sikkerhed

Tydelige
indikationer på
ikke-intentionel
risiko for fysisk
sikkerhed

Høj risiko for
fysisk sikkerhed
som resultat af
selvsvigt, usikker
adfærd eller ude
af stand til at
opretholde et
sikkert miljø [TAG2]

Domæne 3
Risiko fra
andre

Ingen
bekymringer om
risiko for
misbrug eller
udnyttelse af
patienten fra
andre individer
eller samfundet

Mindre
bekymringer om
risiko for andre
individer eller
samfundets
misbrug eller
udnyttelse af
patienten

Klar/tydelig
risiko for andre
individer eller
samfundets
misbrug eller
udnyttelse af
patienten

Beviser for
misbrug eller
udnyttelse fra
individer eller
samfundet

[TAG3]

Domæne 4
Risiko for
andre

Ingen
bekymringer om
risiko for andres
fysiske sikkerhed
eller ejendele

Asocial adfærd Risiko for
ejendele og/eller
mindre risiko for
andres fysiske
sikkerhed

Høj risiko for
andres sikkerhed,
som resultat af
udadreagerende
adfærd

Øjeblikkelig
risiko for andres
fysiske sikkerhed
som resultat af
udadreagerende
adfærd [TAG4]
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Domæne 5
Overlevelse

Ingen
bekymringer om
basale goder,
ressourcer eller
(dagligdags-)
færdigheder.

Mindre
bekymringer om
basale goder,
ressourcer eller
(dagligdags-)
færdigheder.

Markant mangel
på basale goder,
ressourcer eller
(dagligdags-)
færdigheder.

Alvorlig mangel
på basale goder,
ressourcer eller
(dagligdags-)
færdigheder

Livstruende
mangel på basale
goder, ressourcer
eller (dagligdags)
færdigheder.

[TAG5]

Domæne 6
Psykologisk

Ingen
invaliderende
eller alvorlige
problemer med
tænkning, føling
eller adfærd.

Mindre
invaliderende
eller alvorlige
problemer med
tænkning, føling
eller adfærd

Invaliderende
eller alvorlige
problemer med
tænkning, føling
eller adfærd

Meget
invaliderende
eller alvorlige
problemer med
tænkning, føling
eller adfærd

[TAG6]

Domæne 7
Social

Ingen
invaliderende
problemer med
aktiviteter eller i
forhold med
andre mennesker

Mindre
invaliderende
problemer med
aktiviteter eller i
forhold med
andre mennesker

Invaliderende
problemer med
aktiviteter eller i
forhold med
andre mennesker

Svære
invaliderende
problemer med
aktiviteter eller i
forhold med
andre mennesker [TAG7]

Antal kryds TAG-
Score

TAG score 0 point for
hver: Ingen
rating: 0

1 point for
hver: Mild
rating:

2 point for
hver Moderat
rating:

3 point for
hver Alvorlig:
rating:

4 point for
hver: Meget
alvorlig:



VEJLEDNING

Tag også andre aspekter, der kunne være relevante i betragtning. Det er valgfrit om man vil
bruge boksene nedenfor til at identificere bekymringer, men ved scoringen anvendes

ovenstående TAG-scoringsarket.

1. Intentionel Selvskade 2. Ikke intentionel Selvskade 3. Risiko Fra Andre

Individuelle faktorer:
 Udtrykker suicidal hensigt
 Klar plan
 Tilgængelige midler
 Klargøring
 Håbløshed
 Ingen fortrolig, f.eks. partner,

ven, professionel
 Dårlige/svage coping

ressourcer
 Mangel på blokeringer for

selvskade

Risikofaktorer:
 Tidligere tilfælde af

selvskade
 Alkohol/stofmisbrug ELLER

(ii) diagnose (f.eks
depression, skizofreni,
personlighedsforstyrrelse)

 (i) OG (ii) = forhøjet risiko
 Psykisk sygdom/handicap
 Nylig kontakt til egen læge
 Nylig indlæggelse på psyk.

afd.
 Nyligt tab
 Ingen venner/familie
 Bor alene
 Ufaglært arbejder
 Arbejdsløs
 Ældre mennesker
 Mand (især unge mænd)

Selv-svigt
 Ikke i stand til at tage vare

på sig selv
 Spiser og drikker ikke

tilstrækkeligt

Usikker adfærd
 Søger ikke hjælp for

problemer, der udgør en
risiko

 Nægter hjælp f.eks. ved ikke
at tage medicinen

 Kræver/får ikke offentlig
støtte

 Manglende bevidsthed
omkring sikkerhed i
hjemmet ved f.eks. brandfare

 Risikabel seksuel adfærd
 Stofmisbrug
 Omstrejfende

Opretholdelse af et sikkert
miljø:
 Ikke i stand til at varetage

sin bolig
 Betaler ikke husleje
 Skylder mange penge

Forskellige typer misbrug
(eller udnyttelse)
 Fysisk
 Seksuel
 Emotionel
 Race
 Økonomisk
 Svigt

Risiko fra andre:
 Personale
 Pårørende
 Venner
 Naboer
 Fremmede
 Behandlinger

Risiko for plejers misbrug:
 Alvorlig stress
 Plejers psykiske

sygdom/alkohol-
/narkotikamisbrug

 Plejer nægter hjælp
 Fortilfælde af plejers

misbrug eller misbrug af
plejer

Samfundets misbrug:
 Fortilfælde af forhold præget

af vold og udnyttelse
 Chikane fra offentligheden
 Uvedkommendes brug af

hjemmet
 Utilstrækkelig sikkerhed i

hjemmet
 Frygt for hævn pga.

anmeldelse af misbrug



4. Risiko for andre 5. Overlevelse 6. Psykologisk

Risiko for andre:
 Børn og andre afhængige
 Partnere
 Plejere
 Personale
 Naboer
 Fremmede

Risikofaktorer:
 Nærværende trusler, specielt

til en navngiven person
 Fortilfælde af vold mod

mennesker/ejendom
 Plejers omsorg
 Adgang til våben
 Ingen blokeringer til vold

f.eks. frygt for konsekvenser
 Fortilfælde af pyromani
 Narkotika-/alkoholmisbrug
 Stress
 Stemmer der siger man skal

skade andre
 Paranoia
 Risikabel seksuel adfærd
 Asocial adfærd f.eks. usikker

kørsel
 Manglende information om

personens baggrund
 Intet tillidsforhold til

professionelle

Har personen problemer med:
 Et hjem
 Opvarmning af/til hjemmet
 Essentielle goder (f.eks.

vaskemaskine, toilet,
komfur, seng)

 Evnen til at passe eget hjem
 Tilstrækkelig mad og drikke
 Tøj
 Tilstrækkelige penge til at

leve for
 Mobilitet
 Evnen til at anvende

offentlige transportmidler
 Evnen til at håndtere psykisk

sygdom

Overvej:
 Overaktiv, aggressiv,

forstyrrende eller agiteret
adfærd

 Problemer med
hallucinationer og
vrangforestilliger

 Kognitive problemer med
hukommelse, orientering og
forståelse

 Humørsvingninger f.eks.
deprimeret, manisk, angst

 Problemer med at læse eller
skrive

 Manglende copingstrategier
 Attitude til problemer
 Hjælp-søgende adfærd
 Spirituelle problemer
 Følelse af fremmedgørelse

7. Social

Problemer i forhold med andre:
 Manglende evne til at få nye

eller opretholde venskaber
 Mangel på støttende forhold
 Manglende intime forhold
 Seksuelle problemer
 Kommunikationsproblemer
 Ude af stand til at håndtere

daglig besvær

Problemer i forbindelse med
aktiviteter:
 Fritid
 Ubetalt arbejde
 Betalt arbejde
 Uddannelse
 Rejse
 Mangel på personlig

meningsfuldt liv


