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1. Indledning  
Resultatkontrakten er en aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og 
resultatkrav for institutionens virksomhed i 2007. Kontrakten er ikke en aftale i juridisk forstand, men 
udstikker rammer og betingelser for Center for Selvmordsforskning’s opgaveløsning og udvikling i 
aftaleperioden. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster 
mv. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 
 
Resultatkontrakten er en del af det samlede styringskoncept for mindre selvejende institutioner under 
Socialministeriet. Udover resultatkontrakten omfatter konceptet administrationsinstruks, virksom-
hedsregnskab, selvangivelse og tilsynsbesøg samt finansiel revision.  
 

2. Præsentation af Center for Selvmordsforskning 

2.1 Centerets mission 

Er at bidrage med forskningsbaseret viden om selvmordsadfærd for at optimere relevante faggrup-
pers viden herom, med henblik på at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. 

Centerets formål er: 

• at drive epidemiologisk og årsagsorienteret forskning vedrørende selvmordsadfærd samt ind-
gå i nationalt og internationalt samarbejde  

• at samle, koordinere og formidle viden om selvmordsadfærd og forebyggelse med henblik på 
at anvende denne viden i indsatsen for at forebygge selvmordsadfærd 

• at bidrage til undervisning og uddannelse af de personalegrupper, der til daglig arbejder 
blandt de grupper, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj  

• at foreslå indsatsområder i det forebyggende arbejde.  

2.2 Organisering 

Centret blev dannet i 1989 og blev i 1999 en selvejende institution under Socialministeriet med hen-
blik på at drive forskning i selvmordsadfærd og derigennem bidrage til forebyggelse. Centret, som er 
landsdækkende, har siden 1994 haft status som WHO Collaborating Centre for Prevention of Suicide.  
 
Centret udfører sin virksomhed med reference til en bestyrelse, der fastsætter dets mål og prioriterin-
ger. Centrets bestyrelse har som den øverste ledelse det administrative og faglige ansvar for centret. 
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Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode, der følger det kommunale valgår. Den daglige ledelse 
varetages efter delegation af centrets leder under ansvar for bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen, som har den overordnede ledelse af centeret, består af 9 medlemmer, der beskikkes af 
Socialministeriet. Medlemmerne indstilles af 
     
Socialministeriet 
Kommunernes Landsforening 
Danske Regioner 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Undervisningsministeriet 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
Syddansk Universitet 
Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde 
Center for Selvmordsforskning 
 

2.3 Det faglige bindeled til Socialministeriet 
Udsatteenheden under Socialfagligt Center i Socialministeriets departement er det centrale faglige 
bindeled til centret. Udsatteenheden har en repræsentant i bestyrelsen.  
 
Økonomisektionen under Center for Administration, Koncernforvaltning og Tilskudsadministration i 
Socialministeriets departement har tilsynsforpligtelsen overfor Centret. 
 
Den daglige ledelse af Centeret med ansvar for økonomi, faglige linier og drift varetages af centerlede-
ren, under ansvar for bestyrelsen. Der afholdes regelmæssig kontakt med Socialministeriet bl.a. gen-
nem ministeriets bestyrelsesrepræsentant, som derigennem bringer de særlige ønsker til centerets virk-
somhed frem. 
   
Center for Selvmordsforskning har en tværfaglig medarbejderstab. Der var ved udgangen af 2006 5 
fastansatte medarbejder i Center for selvmordsforskning, svarende til samlet 5 årsværk samt 7 projekt-
ansatte på forsknings- og forebyggelsesbevillinger.  
 

2.4 Finansiering 
Center for Selvmordsforsknings udgifter finansieres af: 
• En grundbevilling efter Finansloven 
• Forsknings- og forebyggelsesbevillinger 
• Anden indtægtsgivende virksomhed  
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3.  Teori for forskningsbaseret selvmordsforebyggelse 
Centeret har inden for de seneste år udviklet en teori for, hvordan en indsats vil kunne styrke forebyg-
gelse af selvmordsadfærd (Fig.1) 

 
Fig. 1                      Teori for forskningsbaseret selvmordsforebyggelse 
 

 
3.1 Registre 

Teoriens udgangspunkt er, at registrering af selvmordsforsøg og selvmord bidrager sammen med an-
dre forhold til  

• at danne grundlag for at fremsætte hypoteser om årsager og sammenhænge vedrørende selv-
mordsadfærd  

• at stille spørgsmål til gennemført selvmordsforskning nationalt og internationalt.  
• at vurdere udvikling  

 
3.2 Forskning 
På baggrund af ovenstående igangsætter Centret forskning som afdækker og belyser belastende og 
beskyttende faktorer i forhold til  

• selvmordsadfærd  
• grupper, hvor der er særligt behov for forebyggelse  
• mangel på viden  

 

      
               

Registre 
                  Hypoteser, spørgsmål,  

udvikling 
Forskning 

     Resultater 
Vidensfor-   
midling   Forskningsbaseret 
   forebyggelse 
Register 
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3.3. Vidensformidling  
Med henblik på igangsættelse af forskningsbaseret forebyggelse formidles    
de forskningsbaserede resultater såvel nationalt som internationalt som vidensgrundlag for  

• specifikke faggrupper  
• frivillige inden for det sociale arbejde  
• forskere 
• interessenter og opdragsgivere 
  

4. Centrets mission/langsigtede målsætninger 

Centret søger gennem nationalt og internationalt tværvidenskabeligt samarbejde at medvirke til at 
begrænse selvmord, selvmordsforsøg og selvskadende adfærd.  
 
Centerets overordnede mål er at blive et stærkt tværfagligt forskningscenter, nationalt og internationalt 
og skabe et forskningsbaseret vidensgrundlag for stillingtagen til udviklingen af forebyggelsesinitiati-
ver i bred forstand samt etablere et vidensgrundlag for specifikke faggrupper og frivillige inden for det 
sociale arbejde. Centret skal have ressourcer til at:  

• Drive tværfaglig forskning på et højt og anerkendt niveau, og under inddragelse af samfunds-
mæssige og humanistiske forskningsteorier indgå som samarbejdspartner i de sundhedsviden-
skabelige forskningsmiljøer 

• Vedligeholde og udbygge den videns- og erfaringsopsamling, der har været genereret siden 
udarbejdelsen af Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i 
Danmark 

• Opbygge den videns- og erfaringsopsamling, der genereres ved igangsættelse af projekter for 
satspuljemidler i perioden 2006-2009 

  
 
5. Effekter 
Effekten af Centerets arbejde er en øget forskningsbaseret viden om selvmord og selvmordsforsøg 
som bidrager til at styrke den forebyggende indsats gennem relevante fagpersoners arbejde. 
 
På baggrund af foranstående er følgende tre hovedindsatsområder centrale for opfyldelsen af centerets 
langsigtede mål: 
 

• Registre 
• Forskning 
• Vidensformidling 
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6. Resultater 

6.1 Registre   
Målsætningen vedrørende registrene er, at centret skal være i front inden for området, således at 
centret til enhver tid har den nyeste opdaterede viden eller er i stand til at tilvejebringe denne viden 
inden for et relativt overskueligt tidsrum.    
 
6.1.1 Strategien er 

• at sikre en kontinuerlig registrering af selvmordsforsøg og opdatering af centrets registre  
• at tiltrække og fastholde forskere med erfaring i registerbaseret forskning, der kan bidrage til 

at anvende registrene i større tværfaglige og tværinstitutionelle undersøgelser 
• at igangsætte nye projekter baseret på registerbaseret forskning med henblik på at belyse 

selvmordsadfærd  
• at videreudvikle kvalitetskontrol gennem deltagelse i faglige udviklingsmiljøer 

 

6.2 Forskning 

Målsætningen for forskningen er, at centrets forskning skal anvendes som grundlag for stillingtagen til 
udviklingen af velfærdssamfundet og vægtning af opgaver i relation til de udsatte, sårbare og svage i 
samfundet, som er selvmordstruede. 

6.2.1 Strategien er 
 

• at bidrage til den samlede selvmordsforskning ud fra et humanistisk og samfundsvidenskabe-
ligt udgangspunkt og at formidle forskningsbaseret viden til praktikere og til de forskellige ni-
veauer i den politiske beslutningsproces 

 
• at generere ny, veldokumenteret viden om selvmordsadfærd til brug for forebyggelse 

 
• at initiere forskningsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner, universiteter, prakti-

kere, forskere, politikere og andre  
   
• at indgå i nationale og internationale forskningsnetværk med henblik på 

o belysning af forskningsfeltet ud fra en tværfaglig tilgang  
o kompetenceudvikling af egne forskere.  
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6.3 Vidensformidling 
Målsætning for centrets vidensformidling er, at Centret skal styrke vidensformidlingen og producere 
viden, der bidrager til at kvalificere drøftelse af problemstillinger på det selvmordsforebyggende om-
råde. Centret skal opleves som en tilgængelig, hurtig, loyal og kritisk partner for opdragsgiverne. 
 
6.3.1 Strategien er 

• at vidensformidlingen primært skal varetages af forskere eller forskerstuderende, så forskerne 
videregiver den viden, de når frem til vedrørende beskyttende og belastende faktorer 

• at anvende faktahæfter, forskningsartikler, forelæsninger og foredrag i formidlingsøjemed 
bl.a. målrettet de faggrupper, der er relevante i det selvmordsforebyggende arbejde (prakti-
kerne) 

• at medvirke til at arrangere seminarer og konferencer på selvmordsområdet  
• at lægge så megen viden som mulig ud på nettet med henblik på forebyggelse 
• at indgå i aktiv dialog med interessenter og opdragsgivere, som efterspørger forskning på om-

rådet (herunder ministerier, uddannelsesinstitutioner, journalister osv.) 
• at bidrage til politikudvikling på en række forskellige måder: 

1. Formidling af viden: Viden gøres tilgængelig for fx kommuner, amter, ministerier, forsk-
ningsinstitutioner, journalister og studerende. Det gælder både resultaterne af centrets 
forskning og registrering og en løbende orientering om udviklingstendenser, muligheder 
og barrierer inden for det forebyggende arbejde.  

2. Konkrete forslag og lignende: Forskningsbaseret viden gøres anvendelig for politisk dis-
kussion og stillingtagen fx i form af forslag til nye indsatser, forebyggelsesinitiativer, de-
batoplæg m.v. 

 
7. Aktiviteter 
I kontraktåret 2007 vil centeret i henhold til forandringsteorien gennemføre følgende aktiviteter:  
Registre:   

‐ Opdatering af Register for Selvmordsforsøg 
‐ Opdatering af Register for Selvmord   

 
Forskning:   

‐ Projekt Sårbare Livsfaser 
‐ Projekt SAYLE 
‐ Projekt Livet er en rejse 
‐ Projekt SAVE 
‐ Projekt CASE 1 B 
‐ Internationalt samarbejde vedr. MONSUE 
‐ Igangsættelse af nye relevante projekter på området 
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Vidensformidling:  
‐ Udvikling af statistikbanken på hjemmesiden 
‐ Udvikling af engelsk udgave af hjemmesiden 
‐ Udvikling af selvstændige websider til projekter støttet af Socialministeriet 

8. Mål for kontraktåret 2007 

8.1 Effektmål 

Effekter Indikatorer Mål i kontraktåret 

Øget viden om selvmords-
forsøg og selvmord hos 
relevante fagpersoner og i 
befolkningen 

 

20 tilbagemeldinger om 
brug af nyeste viden 

100 henvendelser med 
uddybende spørgsmål ved 
brug af nyeste viden  

10 anmodninger om oplæg 
i forbindelse med brug af 
nyeste viden  

 At relevante fagpersoner 
oplever, at de få ny viden 
om selvmord, selvmords-
forsøg og forebyggelse 
heraf. 

At fagpersoner anvender 
den nyeste viden i deres 
daglige arbejde 

     8.2 Resultatmål 

Resultater Indikatorer Mål i kontrakåret 

At centeret er synligt 
og bliver anvendt 

Mindst 10 henvendelser fra kom-
muner/ fagpersoner 

Mindst 3000 unikke brugere pr. 
måned på hjemmesiden 

500 udsendte/hentede fra Fakta-
hæfter pr. år 

Mindst 200 udsendte/hentede 
kommunepakker for børn og unge 
eller kommunepakker for ældre 
pr. år 

Mindst 100 udsendte/ hentede 
rapporter eller nyhedsbreve pr. år 

At centeret er kendt og 
bliver anvendt af de rele-
vante fagpersoner på om-
rådet 
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8.3  Aktivitetsmål 

Aktiviteter Indikatorer Mål i kontraktåret 

Registre 

  

 

 

De nyeste tal fremgår og er 
tilgængelig på hjemmesiden 
ultimo 2007 

  

 Opdatering af registre for selv-
mordsforsøg til og med udgangen af 
2005 

 Opdatering af statistikbanken på 
centerets hjemmeside 

Forskning Projektet Sårbare livsfaser 

Gennemførelse af 15 interview 
og besvarelser af 15 spørge-
skemaer 

Afslutte den registerbaserede 
del af undersøgelsen og frem-
lægge resultaterne ved en euro-
pæisk konference. 

 

Projektet SAYLE (Saving 
young Lives) 

  

Spørgeskemabesvarelser fra 
2500 elever i Region Syddan-
mark 

Udsendelser af invitationer 
(breve) til samtlige sårbare om 
deltagelse i forebyggelsespro-
jektet 

Fire gennemførte Travellersfor-
løb 

Gennemførelse af spørgeske-
maundersøgelse efter hvert 
forløb  af de fire forløb    

Projektet Sårbare livsfaser 

Udføre undersøgelse af behandlede 
selvmordsforsøgere, ubehandlede 
selvmordsforsøgere samt af belasten-
de og beskyttende faktorer   

 

 

 

 

 

 

Projektet SAYLE (Saving young 
Lives) 

 

Udføre undersøgelser af unges selv-
skadende adfærd i de gymnasiale 
uddannelser   

 

Tilbyde sårbare og selvskadende 
unge tilbud om forebyggelsesprojek-
tet Travellers 

 

Gennemføre forløb og justere Travel-
lers projektet 

 

Udføre undersøgelser vedrørende 
betydningen af forebyggelsesprojek-
tet Travellers 
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Projektet Livet er en rejse 

Et gennemført Travellersforløb 

Gennemførelse af spørgeske-
maundersøgelse efter hvert 
forløb 

Projektet Travellers for etni-
ske og danske undervisnings-
pligtige unge 

Spørgeskemabesvarelser fra 500 
elever i København, Odense 
Århus   

Udsendelser af invitationer 
(breve) til samtlige sårbare om 
deltagelse i forebyggelsespro-
jektet. 

Tre gennemførte Travellersfor-
løb 

Gennemførelse af spørgeske-
maundersøgelse efter hvert 
forløb  af de tre forløb    

Projektet SAVE 

Indsamling af 100 spørgeske-
maer fra tre forskellige fag-
grupper                     

Projektet CASE 1 B 

Afslutte indsamling af spørge-
skemabesvarelser (ca. 3000). 

Indlede analyse af de indsamle-
de data   

Præsentere de foreløbige resul-
tater ved konference samt i rap-
port. 

Internationalt samarbejde 

Præsentation af problemstillin-
ger ved et møde 

Projektet Livet er en rejse 

Udføre undersøgelser om betydnin-
gen af Travellers som forebyggelse 
for tanker om selvskade, selvskaden-
de adfærd og spiseforstyrrelser 

 

 

Projektet Travellers for etniske og 
danske undervisningspligtige unge 

Udføre undersøgelser af etniske og 
danske unges selvskadende adfærd. 

 

 

Tilbyde sårbare og selvskadende 
unge tilbud om forebyggelsesprojek-
tet Travellers 

 

 

Gennemføre forløb og justere Travel-
lers projektet 

 

Udføre undersøgelser vedrørende 
betydningen af forebyggelsesprojek-
tet Travellers 

 

 

Projektet SAVE 

Udføre undersøgelser af faggruppers 
holdninger til selvmordsadfærd 

 

Projektet CASE 1 B 

Udføre undersøgelse af 15-16 åriges 
selvskadende adfærd 

 

Internationalt samarbejde 

Vedligeholde WHO/EURO net-
værkssamarbejde om forsknings-
projektet Monitoring suicidal beha-
viour in Europe (MONSUE).   
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Nye projekter 

Afslutte to projektbeskrivelser 

 

Ansætte to nye medarbejdere til 
projekterne 

Deltage i seminarer, møder, 
konferencer                     

Nye projekter 

Igangsætte nye tværfaglige forsk-
ningsprojekter, der omhandler pro-
blemstillinger, som er relateret til 
selvmordsforsøg 

 

Tage initiativ til tværfagligt forsk-
ningssamarbejde med internationale 
samarbejdspartnere 

Vidensfor-
midling 

Udvikling af statistikbanken på 
hjemmesiden 
Udvikling af engelsk udgave af 
hjemmesiden 
Udvikling af selvstændige websider 
til projekter støttet af Socialministe-
riet 
 

Videreudvikling af centerets hjem-
meside  
 

 

8.4 Målemetoder 

Indikatorer Tidspunkt  Målemetode 

Registre  
 

 
 

De nyeste tal fremgår og er 
tilgængelig på hjemmesiden 

1 gang ultimo 2007  Centerlederen tjekker at 
hjemmesiden er opdateret 

Forskning   

Projekterne Sårbare livsfa-
ser, Sayle, Livet er en rejse, 
Travellers, Save, Case 1B, 
Monsue 

Indsamling af data   

 
 
Ved ugentlige møder året 
rundt samt kvartalsvis skrift-
lig afrapportering  
 

 
 
Centerleder tjekker at data-
indsamlingen er gennemført 

Projektet Sårbare Livsfaser Sommer 2007 
 

Centerleder tjekker at regi-
sterdelen er afsluttet, og at der 
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Afslutte registerdel, frem-
læggelse ved konference 

Projektet Case 1B 

Afslutte dataindsamling 

 
 
 
 
Efterår 2007 
 

er indleveret abstract til kon-
ference 
 
Centerleder tjekker at data-
indsamling er afsluttet og at 
der er indsendt abstract til 
konference 

Projekterne Sayle, Livet er en 
rejse, Travellers  

Gennemførte undervisnings-
forløb 

Gennemført spørgeskemaun-
dersøgelse efter hvert forløb  

Opfølgning på samarbejde 
med New Zealand 

 
 
 
 
Ved ugentlige møder året 
rundt samt ved skriftlig af-
rapportering hvert kvartal 
 
Ultimo 2007 

 
 
Centerleder tjekker, at under-
visningsforløb og spørgeske-
maundersøgelse er gennem-
ført 

Igangsættelse af nye projek-
ter 

Udarbejdelse af projektbe-
skrivelse 

Ved ugentlige møder året 
rundt samt ved skriftlig af-
rapportering hvert kvartal 
 
 

Centerleder tjekker, at pro-
jektbeskrivelserne er udarbej-
det, og at første fase er ind-
ledt 

Registre   

Udvikling af 
statistikbanken   
engelsk udgave   
selvstændige websider  

Ved ugentlige møder samt 
ved skriftlig afrapportering 
hvert kvartal 

Centerleder tjekker, at udvik-
lingen er foretaget 

 
9. Budget og økonomiforhold 
Center for Selvmordsforsknings aktiviteter finansieres af flere kilder. Grundstammen i denne finansie-
ring udgøres af en grundbevilling på finanslovens § 15.13.02. på kr. 3,3 mio. i 2007 og følgende år. 
Midlerne stammer fra satsreguleringspuljen. 
 
Derudover finansieres centret af en række tidsbegrænsede forsknings- og aktivitetsbevillinger.   
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10. Afrapportering og resultatvurdering  
Institutionslederen følger løbende op på Centerets overholdelse af resultatkontrakten, og bestyrelsen 
holdes orienteret om Centerets drift, kontraktoverholdelse og forelægges eventuelle afvigelser eller 
risici herfor. 

  

11. Kontraktens gyldighedsperiode, genforhandling m.v.  
Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 
 
Genforhandling eller justering af resultatkontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer i kontrak-
tens forudsætninger, og i øvrigt når parterne er enige herom.  
 
Såfremt der foretages ændringer i kontrakten mellem parterne, vil dette finde sted i særskilte tillæg til 
resultatkontrakten. 
 
 
 
Den...................................april .2007 
 
Palle Petersen  
Formand for bestyrelsen 
 
 
Peter Juul   
Kontorchef, Udsatteenheden i Socialministeriet 
 
 
Lars Møller Christiansen 
Kontorchef, Økonomisektionen, Socialministeriet    
  
 


