INVITATION
TIL

National konference om selvmordsforebyggelse
Fra teori til praksis – inspirationskonference for
politiske og administrative beslutningstagere
samt fagfolk
DEN 1. NOVEMBER 2005

På vegne af Socialministeriet inviterer Center for Selvmordsforskning hermed til konference om selvmordsforebyggelse. Med konferencen ønsker Center for Selvmordsforskning at præsentere en række eksempler på selvmordsforebyggelse i praksis til gensidig
inspiration for den fremtidige tilrettelæggelse af selvmordsforebyggende indsatser.
Formålet med afholdelse af konferencen er desuden at sikre et forum for faglige diskussioner af det selvmordsforebyggende arbejde, dets organisering, implementering og
forskning.
På konferencen præsenteres bl.a. et udsnit af de initiativer, der har fundet sted som led i
opfølgningen på ”Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark” (Sundhedsstyrelsen, 1998). En række aktører som i deres arbejde
kommer i berøring med selvmordsadfærd præsenterer eksempler på, hvordan selvmordsforebyggelse kan gribes an. Der vil bl.a. være plenumoplæg og workshops om
selvmordsforebyggelse i forhold til:
•
•
•

Børn og unge
Sindslidende
Ældre

Herudover afholdes parallelle workshops om:
•
•
•

De frivillige
Det tværsektorielle samarbejde
Pårørende og efterladte

På konferencen vil der desuden være en udstilling, der præsenterer bøger, film, undervisningsmateriale, nyhedsbreve m.m. støttet af Referencegruppen til forebyggelse af
selvmordsforsøg og selvmord (1999-2004) samt andet relevant materiale.
Konferencen finder sted på:
Radisson SAS Hotel H.C. Andersen
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

Målgruppen for konferencen er politiske og administrative beslutningstagere, fagpersoner i ministerier, amter, kommuner, interesseorganisationer og frivillige organisationer
samt forskere.
Konferencen begynder kl. 9.30 (registrering m.v. fra kl. 9.00) og slutter kl. 16.00.
./. Program og invitationsliste vedlægges. Tilmelding kan ske via Center for Selvmordsforsknings hjemmeside, www.selvmordsforskning.dk, følg venligst anvisninger på forsiden. Bemærk, at der skal foretages en prioriteret tilmelding til workshops.
Pris for deltagelse i konference er kr. 375,-. Beløbet bedes indbetalt på konto i Sparekassen Faaborg i forbindelse med tilmelding. Registreringsnr. 0828, kontonr. 000 11 75
807. Alternativt kan beløbet fremsendes pr. check til Center for Selvmordsforskning,
Søndergade 17, 5000 Odense C. For at kunne registrere tilmeldingen, bedes navn og
organisation/institution venligst angivet på indbetalingen. Ved afbud efter den 24. oktober 2005, gives ingen refusion af indbetalt beløb.
Transportudgifter afholdes af deltagerne. Der forventes et deltagerantal på ca. 100. Såfremt antallet af tilmeldinger overskrider dette antal, forbeholder Center for Selvmordsforskning sig ret til at prioritere blandt de tilmeldte for at tilgodese forskellige faggrupper og sikre geografisk spredning.
Invitationen må gerne videregives til relevante kolleger og samarbejdspartnere.
Af hensyn til planlægningen anmodes om hurtig tilmelding. Sidste frist for tilmelding
og betaling er den 15. august 2005. I uge 35 udsendes besked om deltagelse. Ved flere
end 100 deltagere, refunderes indbetalt beløb.

Med venlig hilsen
Center for Selvmordsforskning

