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INVITATION                                        7. november 2006
 
 
Center for Selvmordsforskning afholder i samarbejde med Socialministeriet konfe-
rencen: Selvmordsforebyggelse blandt ældre. Konferencen finder sted d. 7. novem-
ber 2006 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter.  
 
Formålet med konferencen er at introducere Kommunepakken til selvmordsfore-
byggelse blandt ældre. Kommunepakken indeholder en inspirationshåndbog til le-
delse og personale i social- og sundhedssektoren samt filmen Når livet bliver for 
langt. På konferencen vil der være oplæg fra fagpersoner vedrørende området 
ældre og selvmord.   
 
Inspirationshåndbogen indeholder forslag til, hvordan danske kommuner konkret 
kan iværksætte en selvmordsforebyggende indsats over for ældre borgere. Hånd-
bogen indeholder bl.a. en formidling af Vejle Amts trefasede modelprojekt, som 
bygger på en opkvalificering og udvikling af det interne og eksterne samarbejde i 
den kommunale hjemmepleje gennem uddannelse af nøglepersoner. Endvidere 
indeholder håndbogen et afsnit om de forebyggende hjemmebesøg, som er et 
velegnet redskab til at forebygge og identificere ældres mistrivsel.  
 
Målgruppen for konferencen er ledere og personale inden for ældreområdet.  
 
På konferencen vil Kommunepakken til selvmordsforebyggelse blandt ældre, dvs. 
inspirationshåndbogen samt filmen blive uddelt til deltagerne.   
 
Deltagerantallet er 200 personer.  
 
Såfremt du/I ikke har mulighed for at deltage, bedes invitationen gives til relevante 
kolleger inden for ældreområdet.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Center for Selvmordsforskning 
 
 
Vedrørende tilmelding og pris for deltagelse se bagsiden 
 
 
www.selvmordsforskning.dk 



PROGRAM                                             7. november 2006
 
9.15      Ankomst 
 
9.30     Velkomst  

      v/ centerleder, Ph.d. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning 
 
9.45      Introduktion til filmen: Når livet bliver for langt 
             v/ journalist Christian Grønning & journalist Lasse Meldgaard Bloch  
 
10.00    Fremvisning af filmen: Når livet bliver for langt 
 
10.30    Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold   
             v/ psykolog og forsker Jan-Henrik Winsløv tilknyttet Center for Geronto- 
             psykologi v/Psykologisk Institut, AU & Gerontopsykiatrisk afd., Psykia- 
             trien i Århus Amt.  
 
11.05    Kaffe 
 
11.25    Ældre og depression 
             v/ ledende overlæge Nils Chr. Gulmann, Gerontopsykiatrisk afdeling D,              
             Aarhus Universitetshospital 
 
12.00    Frokost 
 
13.00    Erfaringer fra Vejle Amt-modelprojekterne 
             v/ konsulent, forsker, Ph. d. Elene Fleischer  
 
13.35    Kaffe 
 
13.50 Præsentation af Kommunepakken – Selvmordsforebyggelse blandt  

ældre 
             v/ centerleder, Ph. d. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning 
 
14.45    Afslutning 
 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 
 
 
www.selvmordsforskning.dk 



PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 

  
Tid:                                                                        Sted:   
Tirsdag den 7. november 2006,                          Nyborg Strand 
Kl. 9. 15- 15.00                                                     Hotel og Konferencecenter  
                                                                               Østerøvej 2  
                                                                                                                       DK- 5800 Nyborg 

 
 

 
Tilmelding 
 
Du kan tilmelde dig online på Center for Selvmordsforsknings hjemmeside:  
www. selvmordsforskning. dk 
 
Sidste frist for tilmelding er: d. 19. oktober 2006 
 
Der er plads til 200 deltagere 
 
Det koster 100 kr. at deltage 
 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til:  
 
Center for Selvmordsforskning 
Søndergade 17  
5000 Odense C 
Tlf: 66138811 
e-mail:info@selvmordsforskning.dk 
 
 
Center for Selvmordsforskning er oprettet 1989 og har siden 1999 været en selvejende 
institution under Socialministeriet. Center for Selvmordsforskning indgår i European Network 
on Suicide Prevention and Research under WHO 
 
Center for Selvmordsforskning varetager  
 

- forskning i selvmord og selvmordsforsøg  
- registrering af selvmordsforsøg  
- vidensformidling 
- uddannelse 


