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Projektets
formål/hovedproblemstilling

Projektets formål er at afdække, analysere og belyse beskyttende
faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd med det sigte at
anvende denne viden i forebyggelsesarbejdet såvel blandt
professionelle behandlere som blandt frivillige nationalt og
internationalt.

Baggrund for projektet

Der har såvel nationalt som internationalt forskningsmæssigt været
fokus på, hvilke risikofaktorer, der kan danne baggrund for
selvmordsadfærd.

(Dette felt kan anvendes til at
beskrive sammenhængen med
tidligere forskningsprojekter –
eller tilknytning til praksisfelt)

Fra behandleres side efterlyses nu forskning, som søger at afdække og
belyse hvilke forhold, der kan være beskyttende for selvmordstanker,

selvmordsforsøg og selvmord. Viden om beskyttende forhold kan
anvendes konstruktivt i forebyggelse og behandling og derved bidrage
til at mindske raterne af selvmordsadfærd såvel blandt unge, ældre
som blandt sindslidende.
Fra WHO’s side efterlyses på baggrund af ministerkonferencen i
Helsinki 2005 samarbejde med collaborating centre om tiltag til såvel
forskning som udbredelse af viden. Center for Selvmordsforskning i
Odense (Collaborating Centre in Denmark) har tilkendegivet over for
WHO, at centret vil indgå i samarbejde om sårbare livsstadier (unge
og ældre), og at vi kan søge at dække et fra WHO’s side stigende
udtalt behov for viden om beskyttende faktorer.
Sideløbende med at forskningsresultaterne ind
hentes – kan centeret bidrage med erfaringer til WHO’s Collaborating
Centre i Europe med udbredelse af
Børn og ungepakke (erfaringer fra modelprojekter)
Kurserne Trivsel med en Teenager” (kurser for forældre)
Samtale i øjenhøjde med en teenager” (kurser for lærere)
Travellers (kurser for unge med spiseforstyrrelser og
selvmordsadfærd)
Ældrepakke (erfaringer fra modelprojekter)
Metode og indhold

Det foreliggende projekts metoder er valgt med henblik på at opfange
flest mulige beskyttende faktorer. Derfor omfatter projektet:
-

Registerbaseret undersøgelse
Spørgeskemaundersøgelse
Interviewundersøgelse

Designet vil sikre, at såvel personer, hvis forsøg er registreret på
sygehus og har udløst behandlingstilbud, som personer,
hvis forsøg ikke er registreret, og hvor der ikke er behandlingstilbud,
indgår i projektet.
Målgruppe

Personale på forebyggelsescentre og skadestuer samt praktiserende
læger, hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, præster,
studievejledere, lærere og frivillige organisationer.

Evaluerings- og
formidlingsovervejelser

Projektet tænkes evalueret gennem præsentation på nationale og
internationale seminarer og konferencer samt i samarbejde med WHO
set i relation til det europæiske netværkssamarbejde.
I takt med, at der indhøstes viden om beskyttende faktorer formidles
disse på centerets hjemmeside i form af Faktahæfter til brug i
uddannelse og efteruddannelse af personale på forebyggelsescentre og
skadestuer samt praktiserende læger, hjemmesygeplejersker,
hjemmehjælpere, præster, studievejledere, lærere og frivillige
organisationer. Faktahæfter kan downloades fra Centres hjemmeside
til brug for alle interesserede. Desuden formidles viden gennem

præsentationer og oplæg ved seminarer og konferencer for
fagpersoner.
Med henblik på at kanalisere viden og erfaringer fra
forebyggelsestiltag vedrørende unge, ældre og ikke indlagte
sindslidende (sårbare livsaldre) oversættes centrale erfaringer fra
forsknings- og forebyggelsesarbejdet til engelsk. Formidling sker
løbende via centerets hjemmeside.
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