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Projektets
formål/hovedproblemstilling Projektets primære formål er at bidrage til forebyggelse af
selvmord og selvmordsforsøg blandt unge – primært unge piger - i
Randers Kommune, ved at iværksætte et projekt, der arbejder
målrettet med at nedbringe antallet af selvmord og
selvmordsforsøg i denne målgruppe.
Ud over etableringen af et beredskab målrettet selvmordtruede
unge, skal der i forbindelse med projektet arbejdes med
opkvalificering af de medarbejdere i kommunen, der er i kontakt
med unge, der udviser selvskadelig adfærd, ligesom der forventes
etableret en række tilbud, der primært henvender sig til de unge og
deres familier.
Kort beskrevet er formålet med projektet at:
• Sikre en kvalificeret og hurtig indsats over for
selvmordstruede unge i Randers Kommune
• Udvikle retningslinjer for det selvmordsforebyggende arbejde i
Randers Kommune

•

•

Give personalet på børne- og ungeområdet en basisviden og
handlingsorienterede anvisninger til mødet med unge med
selvskadende adfærd
Udvikle konkrete selvmordsforebyggende tiltag/tilbud
målrettet unge i målgruppen og deres familier

Baggrund for projektet
Projektet forventes at tage udgangspunkt i implementering af dele
af den såkaldte kommunepakke, der er rettet mod at sætte fokus på
det selvmordsforebyggende arbejde i landets kommuner.
Kommunepakken er baseret på resultater og erfaringer fra tidligere
modelprojekter vedrørende selvmordstruede børn og unge, og er
udarbejdet af Center for Selvmordsforskning.
Metode og indhold
Kommunepakken anviser modeller for organiseringen af det
selvmordsforebyggende arbejde i kommunen, og tager
udgangspunkt i, at der etableres et kommunalt beredskab bestående
af kommunens egne institutioner og ansatte. I organiseringen af
beredskabet skal kommunens ressourcer og kompetencer suppleres
med socialfaglige, psykologfaglige og psykiatrifaglige specialer
gennem indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne
samarbejdspartnere, såsom forebyggelsescentre, børne- og
ungdomspsykiatriske afdelinger på lokale sygehuse osv.
Beredskabet bliver dermed et tværfagligt og tværsektorielt
samarbejde mellem en række interessenter.
I forbindelse med etableringen af beredskabet ansættes en
konsulent, der er kommunens primære kontakt i alle henvendelser
vedrørende unge piger i selvmordsfare. Det kan være henvendelser
fra borgere, skoler, klubber, sagsbehandlere, sygehuset mv.
Konsulentens funktion er tredelt, idet han/hun både kommer til at
fungere som sparringspartner/tovholder for samarbejdspartnere i
beredskabet, som ressourceperson i forhold til uddannelsen af
interne medarbejdere i kommunen samt som konsulent i forhold til
etablering af konkrete tilbud tilknyttet Familiehuset i Randers.
Målgruppe

Evaluerings- og
formidlingsovervejelser

Projektets målgruppe er selvmordstruende og/eller selvskadende
unge drenge og piger bosat i Randers Kommune.

Projektet evalueres gennem evalueringskriterier og målekriterier
opstillet henholdsvis i forbindelse med projektstart og analyse- og
kortlægningsfasen.
Evalueringen bliver dermed todelt, idet der måles på både
resultater af projektet samt undervejs på selve projektforløbet.
I forbindelse med iværksættelse af nye tilbud evalueres det,

hvorvidt tilbuddene er en succes i forhold til antallet af brugere
samt brugernes oplevelse af og tilfredshed med de iværksatte
tilbud. Evalueringer vedrørende iværksatte tilbud kan bruges til at
træffe beslutninger vedrørende justering af eller ophør af de
pågældende tilbud.

