Center for Selvmordsforskning
Center for Selvmordsforskning er oprettet i 1989 og har siden
1999 været en selvejende institution under Socialministeriet.
Centret indgår i European Network on Suicide Prevention and
Research under WHO.
Center for Selvmordsforskning varetager
• Registrering af selvmordsforsøg og selvmord
• Forskning i selvmordsforsøg og selvmord
• Vidensformidling
• Uddannelse
For yderligere oplysninger se www.selvmordsforskning.dk

Program for

National konference om
selvmordsforebyggelse
Fra teori til praksis – inspirationskonference for
politiske og administrative beslutningstagere
samt fagfolk

Referencegruppe og handlingsplan
Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark var et rådgivende og koordinerende organ nedsat i tilknytning til Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet i perioden 1999-2004.

Hotel H.C. Andersen, Odense
1. november 2005

Referencegruppens hovedopgave var at følge op på ”Forslag til
handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i
Danmark” (Sundhedsstyrelsen, 1998).
For yderligere oplysninger se www.selvmordsforebyggelse.dk

Center for Selvmordsforskning

Tirsdag den 1. november 2005
09.00 - 09.30 Ankomst, registrering, kaffe og udstilling

11.00 - 12.30 Workshops fordelt på formiddagens tre temaer

09.30 - 10.00 Velkomst ved Centerleder, ph.d., Lilian Zøllner,

12.30 - 13.30 Frokost

Center for Selvmordsforskning
Selvmord og selvmordsforsøg: Hvor stort er problemet?
10.00 - 11.00 Plenum-oplæg over temaerne:

13.30 - 15.30 Workshops over temaerne:
De frivillige: Flere organisationer har erfaringer med selvmordsforebyggende arbejde i samarbejde med det offentlige. Der sættes

Børn og unge: Hvordan sikres en god og hurtig opsøgning,

fokus på udfordringer i de to forskellige verdener. Hvad er de fri-

vurdering og visitation til relevant opfølgning og evt.

villiges styrker og begrænsninger? Kan det offentlige overdrage

behandling af børn og unge i selvmordsfare? Præsentation af

selvmordsforebyggelsen til de frivillige organisationer?

kommunepakke.
Cand.psych. Kim Juul Larsen og socialrådgiver Bjørn

Det tværsektorielle samarbejde: Hvordan sikres behandlings-

Clausen, Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn og Center for

kæder for selvmordstruede? Hvordan organiseres indsatsen mest

Selvmordsforskning

hensigtsmæssigt mellem den kommunale forvaltning, den praktiserende læge og sygehuset? Emnet belyses gennem udfordringer,

Sindslidende: Hvorledes fungerer de amtslige psykiatripla-

gode eksempler og organisatoriske modeller.

ner i det selvmordsforebyggende arbejde?
Ledende overlæge, professor Thorkil Sørensen, Odense

Pårørende og efterladte: Hvorledes tages der bedst hånd om de

Universitetshospital

pårørende og efterladte – som privatpersoner og som fagpersoner?
Akut hjælp og hjælp på længere sigt. Falck krisepsykolog, syge-

Ældre: Forebyggelse af ældres selvmordsadfærd –

sikringspsykolog, politi og hjemmepleje.

Indsatsområder og anbefalinger
Ph.d. Elene Fleischer, Gerontopsyk. afd., Psykiatrien i Århus
Amt & Center for Gerontopsykologi, Århus Universitet

15.30 - 16.00 Afsluttende oplæg: Om Livskvalitet
Johannes Møllehave

