
 

Ældre og selvmordsforebyggelse 
Forskning – status – indsats 

 
Kl. 12.00:
 Velkomst 
 - herunder formålet med denne temaeftermiddag  

Kl. 12.15: 
Hvilke behov ser vi i Odense Kommune? 

 Hvordan kan vi sikre bedre opsporing, opfølgning og råd-
 givning? v/Jenny Havn, leder af forebyggende hjemme-
 besøg, Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kom-  
 mune 

Kl. 12.45: 
Hvad ved vi om ældre og selvmord? 

 International viden om forbyggende indsatser som virker 
 v/Annette Erlangsen, Seniorforsker/Associate Professor  
 PhD, Psykiatrisk Center København

Kl. 13.30: 
Det selvmordsforebyggende samarbejde på ældreområdet 

 i Region Nordjylland v/Jan Henrik Winsløv, psykolog og  
 daglig leder, Enhed for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien,  
 Aalborg. 
 Siden 2006 har der været et samarbejde mellem Enhed for   
 Selvmordsforebyggelse og kommunerne i Region Nord-  
 jylland, der har haft til formål at forebygge ældres selvmord.  
 Oplægget handler om de tiltag, der har været, og hvad man  
 skal være opmærksom på for at sikre kompetencer vedlige- 
 holdes og udvikles.

 Fra kursus/læring til anvendelse i praksis i Brønderslev   
 kommune v/Jonna Christiansen, konsulent, Fagenheden   
 for Sundhed og Velfærd, Sundhed og Ældre, Brønderslev   
 Kommune. 
 Brønderslev Kommune har arbejdet for implementering af  
 viden om selvmordsforebyggelse blandt ældre igennem   

 fl ere år. Oplægget vil handle om, hvordan der er sket imple- 
 mentering, hvilken betydning den tilegnede viden har haft,  
 samt hvilke udfordringer, der nu eksisterer i forhold til at   
 holde fokus på området. Der vil blive givet et lille oplæg til  
 inspiration for undervisning på området.

Kl. 14.10: Kaff epause
  
Kl. 14.30:  
 Forebyggelse af psykosocial mistrivsel og selvmords-  
 adfærd blandt ældre mennesker v/Iben Stephensen, pro-  
 gramleder, Sundhedsstyrelsen. 
 Igangværende  indsats i Århus og Frederiksberg Kommune.  
 Præsentation af baggrunden for projektet samt gennemgang  
 af screeningsredskaber til opsporing af ældre med psyko-  
 social mistrivsel. 

Kl. 15.00:  
 Hvilke tanker gør man sig i Region Syddanmark om selv- 
 mord og selvmordsforebyggelse for ældre? 
 v/Kim Juul Larsen psykolog og Centeransvarlig, Center for  
 Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien, Region Syddanmark.  
 Om tværsektorielt samarbejde og træning i selvmordsrisiko-  
 vurdering. 
 
Kl. 15.15 
 Et tværsektorielt, praktisk og personligt tilbud til ældre   
 medborgere, når disse oplever selvmord eller selvmords-
 forsøg i deres familie  v/Elene Fleischer, PhD og Faglig   
 leder i Nefos, Netværket for selvmordsramte.

15.50:
 Samarbejde i fremtiden?
 Tak for i dag 

Samarbejde mellem

NEFOS, Netværket for selvmordsramte  
www.nefos.dk

PIO Psyk-Info,  Ældre – og Handicapforvaltningen 
i Odense Kommune. 

Center for selvmordsforebyggelse, 
Psykiatrien Region Syddanmark
www.selvmordstruede.dk

21. okt. 2015 kl. 12-16
 

Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

Arrangementet er GRATIS!
Tilmelding: (aktivt link) og  www.selvmordstruede.dk 

eller mail til NEFOS til Cecilie.blovsted@nefos.dk  

Tilmelding: https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=36347 
hvis problemer vedr. tilmelding, så kontakt Stine Lundstrøm Kamionka på tlf. +45 2076 6128 

eller på mail: Stine.Lundstroem.Kamionka@rsyd.dk

Foreløbigt program:


