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Forord 
  
Sundhedsstyrelsen udgav i 1998 ”Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og 
selvmord i Danmark”. Som opfølgning på forslaget til handlingsplan nedsatte socialministeren, 
sundhedsministeren og undervisningsministeren en referencegruppe til at rådgive og koordinere i 
forbindelse med en forstærket indsats, samtidig med, at der blev afsat 2,4 mio. kr. hertil i første om-
gang for 1999.  
 
Med finanslovsforhandlingerne for 2000 blev der bevilget i alt 38,5 mio. kr. til opfølgning af forsla-
get til handlingsplan med 10,5 mio. kr. for hvert af årene 2000-2002 og 7. mio. kr. for 2003. 
 
Over de bevilgede midler er der efterfølgende afholdt udgifter til modelprojekter, vidensformidling, 
kortlægninger, forskning og uddannelse. 
 
I denne rapport gennemgås resultatet af en tværgående evaluering af modelprojekter vedrørende 
selvmordsforebyggelse. 
 
Modelprojekterne har bidraget til at opfylde følgende delmål i forslag til handlingsplan:  

• Personer, der er selvmordstruede, skal identificeres og tilbydes relevant behandling.  
• Kendskabet til risikofaktorer og risikogrupper skal øges, for at indsatsen over for risiko-

grupper kan styrkes.  
• Mistrivsel hos udsatte børn og unge må reduceres. 
• De professionelles kompetencer må øges i forhold til arbejdet med personer med selvmords-

adfærd.  
  

I rapporten fremlægger evaluator en række fremadrettede perspektiver og anbefalinger for det frem-
tidige arbejde, der dels er baseret på erfaringer fra modelprojekterne, dels er udtryk for evaluators 
vurderinger. Uddybning om de enkelte projekters erfaringer kan hentes i afrapporteringerne fra pro-
jekterne. 
 
Med udgivelsen af denne publikation er det håbet, at evalueringen vil blive et væsentligt bidrag til 
videreudviklingen af det selvmordsforebyggende arbejde.  
 
Evalueringen af modelprojekterne er gennemført af MUUSMANN Research & Consulting. I over-
ensstemmelse med aftalen om evalueringen har evaluator det faglige ansvar for evalueringen og det 
færdige produkt. 
  
Modelprojekterne takkes for bidrag til udviklingen af det selvmordsforebyggende arbejde i Dan-
mark og den store ekstra indsats, som deltagelse i den tværgående evaluering har krævet. 
  
Følgegruppen for den tværgående evaluering har været rådgivende i hele forløbet og takkes for godt 
samarbejde.  
  
  
  
Souschef Frode Svendsen, Socialministeriet 
Kontorchef Bjarke Thorsteinsson, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Referencegruppens formandskab 



  
 



 

Resumé 

 
Modelprojekter og tværgående evaluering af modelprojekter 
 
MUUSMANN Research & Consulting har gennemført en tværgående evaluering af 27 
modelprojekter vedrørende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. 
 
Modelprojekterne, der har fungeret i perioden 2000-2003, har beskæftiget sig med for-
skellige temaer.  
 
Patienter og klienter 
Efter prioriteret hovedtema har 15 modelprojekter taget udgangspunkt i og aktiviteter 
indenfor den overordnede kategori, ”Patienter og klienter”. Inden for denne kategori 
har modelprojekterne (udelukkende eller i væsentligt omfang) haft direkte klient- eller 
patientkontakt med udgangspunkt i enten sundhedsvæsenet (sygehussektoren) eller 
socialsektoren.  
 
Personale og struktur 
17 modelprojekter har taget udgangspunkt i og haft aktiviteter indenfor den overordne-
de kategori, ”Personale og struktur”, der (udelukkende eller i væsentligt omfang) har 
haft fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere har der været fokus på 
forskellige former for kvalitetssikring via etablering eller udbygning af retningslinjer 
og procedurer m.v.  
 
Fem modelprojekter har haft aktiviteter indenfor begge grupper. 
 
 
Hovedproblemstillinger i den tværgående evaluering 
 
Formålet med den tværgående evaluering har været at gennemføre en samlet vurdering 
af modelprojekterne med henblik på beskrivelse og analyse af projekternes forløb og 
resultater. Det har i den forbindelse været et afgørende formål at sikre erfaringer fra de 
forskellige modelprojekter med henblik på identifikation af udfordringer, muligheder 
og barrierer i det fremadrettede arbejde med selvmordsforebyggelse i Danmark. 
 
Den tværgående evaluering omfatter på den baggrund også et såkaldt idékatalog med 
anbefalinger omkring fokusfelter og prioriteringer for de kommende års arbejde med 
selvmordsforebyggelse. 

 
Nedenfor gennemgås helt overordnet nogle af de væsentligste problemstillinger, vurde-
ringer og anbefalinger i tilknytning til den tværgående evaluering af modelprojekter. 
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Den overordnede gennemgang tager udgangspunkt i fem fastlagte delmål for den tvær-
gående evaluering, hvor den mere resultatorienterede del har været at sikre:  
 
• Opsamling af erfaringer med forskellige modeller til vurdering og visitation af 

selvmordstruede, der henvender sig til hospitalsvæsenet. 
  
• Opstilling af modeller for behandlingskæder efter udskrivning fra hospitalsvæsenet.  
 
• Identifikation af nye metoder i forhold til risikogrupper. 
 
• Identifikation af barrierer og muligheder i forhold til det tværfaglige og tværsekto-

rielle samarbejde og i forhold til samarbejdet mellem den frivillige og den offentli-
ge sektor. 

 
• Identifikation af barrierer og muligheder for kompetenceudvikling i relation til 

selvmordsforebyggelse. 
 
 
Vurdering, visitation og behandlingskæder 
 
Generelt har forholdsvis få modelprojekter beskæftiget sig konkret med modeller til 
identifikation, vurdering og visitation af selvmordstruede, der henvender sig til hospi-
talsvæsenet. I flere af disse modelprojekter har der været en tendens til at fokusere for-
holdsvist meget på opfølgning efter behandling og udskrivning. Dermed har fokus i vid 
udstrækning været på de såkaldte behandlingskæder, der tager udgangspunkt i princip-
pet om kontinuerlig ledsagelse og støtte til den selvmordstruede på tværs af funktions-
områder og institutionelle skel samt på tværs af sektorer. Indsatser og aktiviteter vedrø-
rende vurdering og visitation samt behandlingskæder har på den baggrund også fået en 
ganske integreret karakter i modelprojekternes arbejde og behandles i høj grad således 
også i den tværgående evaluering. 
 
Flere principielt adskilte modeller kan opstilles, når det gælder vurdering og visitation 
samt etablering af grundlag for behandlingskæder. 
 

• Der kan satses på kompetenceudvikling og uddannelse af det kliniske personale 
på sygehusvæsenets medicinske afdelinger og akutte modtagefunktioner. Det vil 
oftest være denne type af sygehusafdelinger eller -funktioner, der modtager per-
soner, der har forsøgt at begå selvmord, eller som udviser akut selvmordsad-
færd. 

  
• Der kan endvidere satses på forskellige former for støttende funktioner – herun-

der det psykiatriske tilsyn - igen primært i relation til den omhandlede type af 
afdeling og funktion. 

 5



 
• Endelig kan der satses på en form for specifik ”instans” eller specifikt ”bered-

skab”, eksempelvis et såkaldt kriseteam, der hensigtsmæssigt kan være tværfag-
ligt. Et sådant team kan bidrage med akut støtte, behandling, vurdering og visi-
tation i forhold til den selvmordstruede. 

 
MUUSMANN anbefaler prioritering af den sidstnævnte model, fordi den sikrer grund-
lag for den fornødne tværfaglige ekspertbistand og støtte i de akutte situationer med 
selvmordsforsøg og selvmordsadfærd. Endvidere vil det vil være muligt at integrere 
den fornødne viden omkring hensigtsmæssige visitationsmuligheder indenfor rammer-
ne af et kriseteam. 
 
Modellen anbefales endvidere, fordi den vurderes at sikre et optimalt fundament for 
realisering af det støttende og ledsagende princip via behandlingskæder på tværs af 
sundhedssektor og socialsektor. 
 
Det kliniske personale på sygehusenes medicinske afdelinger og akutte modtagefunkti-
oner aflastes gennem anvendelse af et kriseteam. Dette forhold vurderes som væsentligt 
i en konjunktur, hvor presset for sådanne afdelinger og funktioner i forvejen er betyde-
ligt, og hvor forventningerne til vidensniveau og aktionsmuligheder er store - også i 
relation til andre grupper af patienter og andre typer af lidelser.   
 
Kompetenceudvikling og uddannelse i forhold til eksempelvis medicinske afdelingers 
og akutte modtagefunktioners ledelser og medarbejdere bør på den anførte baggrund 
primært fokusere på det kliniske personales viden om og evner til at identificere selv-
mordstruede. Det kliniske personale skal ligeledes kende til kriseteamets eksistens og 
til de betingelser og vilkår, der muliggør overdragelse af en patient til kriseteamet. 
 
Det psykiatriske tilsyn, som MUUSMANN principielt finder nødvendigt i forbindelse 
med vurdering af selvmordsadfærd, herunder i sammenhæng med vurdering af 
”compliance” (den selvmordstruedes evne og vilje til at følge rådgivning og anviste 
tilbud), kan tænkes ind i sammenhæng med modellen omkring et kriseteam eller even-
tuelt være en integreret del af det samlede tilbud og den samlede problemløsning, et 
sådant kriseteam kan stå for i forbindelse med selvmordsadfærd. 
 
Flere modelprojekter har beskæftiget sig med identifikation og kortlægning af eksiste-
rende tilbud for den selvmordstruede (efter udskrivning fra hospitalsvæsenet). En så-
danne kortlægning, hvor resultaterne vil være forskellige på tværs af regioner, kan be-
tragtes som en forudsætning for etablering af behandlingskæder.  
 
MUUSMANN omtaler i forbindelse med kriseteamkonceptet muligheden for etable-
ring af et såkaldt eksternt kriseteam. Hovedopgaven for et sådant eksternt team er pri-
mært at sikre overblik over og monitorering for den enkelte klient/patient i forhold til 
de tilbud og muligheder, der eksisterer i relation til et efterforløb. Det vil i mange til-
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fælde  være nødvendigt at inddrage sådanne tilbud med henblik på videre støtte og fo-
rebyggelse i forhold til den selvmordstruede.  
 
 
Selvmordsforebyggelse og andre forebyggelsesindsatser 
 
Det er en væsentlig anbefaling, at arbejdet med forebyggelse af selvmord og selv-
mordsforsøg inkorporeres i de større forebyggelsesmæssige rammer, der i disse år er 
under opbygning, og hvor der i stigende grad tænkes konkret i modeller, der kan sikre 
forbedringer af sammenhænge mellem sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet i øvrigt 
samt socialsektoren. Det vil sige modeller, der understøtter tankegangen omkring kon-
tinuerlig ledsagelse og behandlingskæder. 
 
Det er således MUUSMANNs vurdering, at det selvmordsforebyggende arbejde vil få  
større gennemslagskraft, hvis indsatserne integreres i forhold til andre (lignende) ind-
satser, hvor elementer af intervention og forebyggelse er afgørende. 
 
Den ovenfor nævnte tankegang omkring et kriseteam harmonerer med et sigte, hvor de 
selvmordsforebyggende indsatser inkorporeres i mere brede forebyggelsesmæssige 
rammer. Det kan også formuleres således, at betingelserne for etablering af et krise-
team, der vil kunne give forbedringer af vurdering og visitation i forhold til selvmords-
adfærd og et mere konsolideret fundament for behandlingskæder, kun realistisk kan 
etableres og vedligeholdes, hvis også andre former for kriseintervention medinddrages. 
Problemstillinger samt fokusfelter kan i betydeligt omfang være parallelle, når det gæl-
der håndtering af selvmordsadfærd og håndtering af eksempelvis  patienter/klienter 
med misbrugsproblemer, voldsramte patienter/klienter, patienter/klienter med spisefor-
styrrelser osv. 
 
 
Risikogrupper 
 
Risikogrupper, såsom psykisk syge, tidligere selvmordsforsøgere, og udsatte grupper 
(eksempelvis etniske minoriteter og mænd i krise), hvor risikoen for selvmord eller 
selvmordsadfærd er højere end blandt normalbefolkningen, har været i fokus i enkelte 
modelprojekter. Andre risikogrupper, såsom alkohol- og stofmisbrugere, personer, der 
er anbragte på institutioner og i fængsler, samt visse erhvervsgrupper har dog ikke ud-
gjort målgruppen i nogle af modelprojekter. Næsten en fjerdel af modelprojekterne har 
haft fokus på børn og unge, som dog ikke er en risikogruppe, men som er kendetegnet 
ved en høj selvmordsforsøgsrate. Omvendt har der kun været to modelprojekter (fase 1 
og 2 af samme projekt) vedrørende ældre, selvom den højeste selvmordsrate findes i 
denne gruppe af borgere.   
 
MUUSMANN vurderer det som en svaghed ved modelprojekterne og ved valget af 
modelprojekter, at der har været den omhandlede ubalance i forhold til risikogrupper 
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m.v. Som udgangspunkt burde modelprojekterne have været valgt ud fra mere klare 
præmisser om fordeling på risikogrupper m.v. via en fokuseret udmelding af puljemid-
lerne. 
 
De modelprojekter, som har haft fokus på risikogrupper, præsenterer i de fleste tilfælde 
forskellige metoder til vurdering, visitation og behandling af den konkrete risikogrup-
pe. I forhold til tidligere selvmordsforsøgere – og til dels psykisk syge – peges der med 
udgangspunkt i samtaletilbud og akut, specifik behandling på, hvad der virker og ikke 
virker. Lodsfunktioner og støttende og ledsagende principper er ligeledes vigtige. I for-
hold til etniske minoriteter er de væsentligste betragtninger i forhold metoder, at et støt-
tende og ledsagende princip er nødvendigt for ikke at få brudt behandlingskæden ved 
manglende fremmøde. Tabu, andre traditioner, kultur samt tætte familiebånd er nogle 
af årsagerne til, at den tætte ledsagelse er nødvendig, f.eks. i forhold til unge selv-
mordstruede piger med anden etnisk baggrund.  
 
Et mindre antal modelprojekter kan altså sige noget om nye metoder i forhold til ud-
valgte risikogrupper. Begrænsningen ligger dog i antallet af modelprojekter med dette 
fokus og i den prioritering, som i sin tid lå til grund for uddeling af puljemidler til mo-
delprojekter. 

 
 
Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde  
 
I modelprojekterne har der i stor udstrækning været problemer i forbindelse med det 
tværsektorielle samarbejde. Grunden hertil er primært, at det forudsatte tværsektorielle 
samarbejde har haft stor betydning samt høj prioriteret i den instans, hvori modelpro-
jektet har været forankret. I modsætning hertil er det tværsektorielle arbejde ikke blevet 
tillagt samme betydning og samme høje prioritering hos den forudsatte samarbejds-
partner, hvilket har givet problemer. 
 
Modelprojekterne har dermed afspejlet et afgørende væsentligt fundament for realise-
ring af effektiv og resultatorienteret tværsektorielt samarbejde – nemlig at der samar-
bejdes ud fra principper om gensidige forpligtelser og gensidig bistand med opnåelse af 
prioriterede resultater for alle samarbejdende parter. 
 
Det er MUUSMANNs erfaring, at anvendelsen af sådanne principper er nødvendige 
men langt fra altid tilstrækkelige forudsætninger for realisering af et tværsektorielt 
samarbejde. Dette skal ses ud fra den betragtning, at bl.a. professionel projektstyring og 
projektorganisering samt forankring og etablering af tværsektorielle styregrupper og 
følgegrupper ofte vil være elementer, der yderligere er med til at skabe grundlag for en 
egentlig realisering af et tværsektorielt samarbejde. 
 
Det er et væsentligt element, at forudsætningen for etablering af behandlingskæder næ-
sten altid vil være, at det tværsektorielle element håndteres effektivt og professionelt. 
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Tværsektorielt samarbejde og behandlingskæder i forhold til selvmordsforebyggelse 
hænger således uløseligt sammen. 
 
Det omtalte koncept med kriseteam(s) hviler på den klare tankegang, at det tværfaglige 
element er væsentligt i forhold til selvmordsforebyggelse og etablering af ledsagende 
behandlingskæder. De forskellige funktioner, der skal varetages i forbindelse med 
håndtering af den selvmordstruede via sygehus, herunder identifikation, akut støtte, 
behandling, vurdering og visitation, fordrer i sig selv specifikke og komplementerende 
fagkompetencer og faggrupper. Tankegangen omkring kriseteam understøtter dermed 
også tværfagligheden i forbindelse med håndteringen af selvmordsadfærd. 
 
For modelprojekterne omkring hospitalsvæsenet har det, bl.a. i sammenhæng med 
kompetenceudvikling og uddannelse vedrørende selvmordsadfærd, været vanskeligt at 
opnå tilstrækkelig medvirken fra især det lægefaglige personale (fra medicinske afde-
linger og akutte modtagefunktioner). Disse vanskeligheder afspejler, at presset på disse 
afdelinger er stort, og at der er særdeles mange konkurrerende områder. Dette gælder 
også i relation til de store livsstilssygdomme, hvor det lægefaglige personales behov for 
opbygning af viden og kompetencer er betydeligt. Betingelserne for medinddragelse af 
større andele af det lægefaglige personale i det selvmordsforebyggende arbejde kan 
måske forbedres via den mere brede indfaldsvinkel, hvor arbejdet med selvmordsad-
færd inkorporeres i forebyggelsesmæssige rammer.     
 
 
Helhedsorientering 
 
Det er MUUSMANNs opfattelse, at der i det selvmordsforebyggende miljø kan være  
behov for at fremme en mere helhedsorienteret tankegang. Hermed menes, at det i 
mange tilfælde kan være en stor force, hvis der eksisterer specifikke kompetencer på 
specifikke felter i forhold til specifikke risikogrupper. En sådanne profil giver en god 
ballast for intensiv håndtering af en række væsentlige delproblemer i relation til selv-
mordsforebyggelse. Ligesom det har været tilfældet i hovedparten af modelprojekterne. 
 
Det er imidlertid MUUSMANNs vurdering, at gennemslagskraften for det selvmords-
forebyggende arbejde er betinget af evnen og viljen til at se, vurdere og prioritere tin-
gene og indsatserne mere helhedsorienteret. Endvidere er det MUUSMANN’s opfattel-
se, at en sådanne synsvinkel ofte danner grundlag for en de facto realisering af velfun-
gerende behandlingskæder og et velfungerende tværsektorielt og tværfagligt samarbej-
de. Interessen for og indsigten i de specifikke felter og de specifikke risikogrupper er 
forståelige forudsætninger for det selvmordsforebyggende arbejde. Men interessen for 
og en mere generel indsigt i ”de andres felter” og i ”den anden sektors behov” kan være 
en grundlæggende forudsætning for den effektivitet i de selvmordsforebyggende ind-
satser, der sikres gennem reel effektuering af det tværsektorielle, det tværfaglige og de 
grænseoverskridende behandlingskæder. 
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Frivillige og frivilligorganisationer 
 
Modelprojekterne afspejler meget klart, at frivillige og frivilligorganisationer kan ind-
drages og spille en rolle i sammenhæng med det selvmordsforebyggende arbejde, idet 
dog det langt fra er alle modelprojekter, der inddrager frivillige. Modelprojekterne in-
dikerer også en meget seriøs og kompetent indsats fra frivillige og frivilligorganisatio-
ner i forbindelse med det selvmordsforebyggende arbejde. 
 
Frivillige og frivilligorganisationer kan udgøre egentlige tilbud i eksempelvis forløbet 
efter selvmordsadfærd eller selvmordsforsøg. Frivillige kan dog også implementeres i 
forbindelse med modellen omkring kriseteam(s) og i den sammenhæng udgøre værdi-
fulde ressourcer. Dette gælder både i forbindelse med udfyldelse af konkrete funktio-
ner, men også som en art ”case manager” i relation til den enkelte selvmordstruede og i 
sammenhæng med behovet for at sikre behandlingskæder. En form for lodsfunktion er 
afprøvet i nogle modelprojekter med det formål at sikre kontinuerlig støtte og ledsagel-
se i forbindelse med visitation og tilbud. 
 
I andre henseender kan et samspil mellem offentligt og ikke-offentligt ligeledes være 
fordelagtigt. Det gælder i forbindelse med anvendelse af private behandlende eller fo-
rebyggende instanser, der kan inkorporeres i behandlingskæder. Disse instanser vil med 
andre ord indtage rollen som ”case manager” (lods) og dermed sikre en vis sammen-
hæng på tværs af de forskellige institutioner og sektorer. 
 
 
Kompetenceudvikling og uddannelse 
 
En række modelprojekter har haft kompetenceudvikling og uddannelse som primært 
tema. I andre modelprojekter er kompetenceudvikling og uddannelse blevet inddraget. 
 
Efter MUUSMANNs opfattelse er der blevet gennemført mange glimrende forløb som 
del af modelprojekternes arbejde. Der er ligeledes i den sammenhæng blevet udviklet 
nye former for modeller og materialer til brug for opbygning af viden i forhold til 
selvmordsproblematikken. Kompetenceudvikling og uddannelsesforløb har været aktu-
elle i flere sammenhænge. Eksempler herpå er rekrutteringsforløb, opgradering af med-
arbejdere med direkte klient- eller patientkontakt samt opbygning af viden om selv-
mordadfærd i mere brede grupper af klinisk personale i sundhedsvæsenet og frontper-
sonale i socialsektoren. 
 
I flere modelprojekter har kompetenceudvikling endvidere omfattet problematikken 
omkring det sundhedsfaglige og det socialt faglige personales holdninger til selvmord 
og selvmordsadfærd og påvirkning heraf gennem uddannelse. 
 
MUUSMANN finder det væsentligt at sikre fokusering og prioritering af indsatser ved-
rørende kompetenceudvikling og uddannelse. Det vurderes i den forbindelse, at der kan 
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være risiko for en relativt begrænset og vedvarende nytteværdi af kompetenceudvikling 
og uddannelse i forhold til de mere brede grupper af personale. Ud fra den betragtning 
er det relevant, at kompetenceudvikling og uddannelse i relation til selvmordsområdet 
er karakteriseret ved intensiv påvirkning og opgradering af et mere begrænset antal 
ressourcepersoner. I den forbindelse skal de forskellige former for kompetence-
udvikling og uddannelse også være dækkende på tværs af de mange eksisterende funk-
tioner og behov i det samlede selvmordsforebyggelsesfelt. 
 
De forskellige former for kompetenceudvikling og uddannelse, herunder den mere 
holdningsbearbejdende del, kan dog gensidigt supplere hinanden. Derfor er det ikke et 
spørgsmål om enten-eller men måske nærmere om en anden vægtning, end den, der kan 
konstateres på tværs af modelprojekterne. 
 
 
Processen med modelprojekterne 
 
Det samlede forløb med modelprojekter har omfattet en lang række aktiviteter indenfor 
rammerne af en overordnet styret proces. 
 
Processen har omfattet netværksmøder, hvor stort set alle modelprojekter har været 
repræsenteret alle gange, udarbejdelse af forskellige former for understøttende materia-
le vedrørende dels styring, organisering og fremdrift for projekter, dels struktureret 
indsamling af data og informationer, tværgående behovsafdækning og interviews med 
de enkelte modelprojekter. 
 
Det samlede forløb har medvirket til en konsolidering og samling af det samlede fag-
miljø vedrørende selvmordsforebyggelse. Forløbet har dermed også medvirket til at 
skabe et bedre og mere integreret fundament for de kommende års indsatser på områ-
det. Netop på den baggrund er det væsentligt, at der både sikres fremadrettede, fokuse-
rede og prioriterede indsatser vedrørende selvmordsforebyggelse. Der skal dog samti-
dig aktivt bygges videre på de gevinster omkring vidensdeling og gensidig opgradering 
og samarbejde, som forløbet med modelprojekterne i sig selv har medført. De to former 
for indsatser understøtter hinanden. 
 
Nogle af de anbefalinger MUUSMANN har samlet i idékataloget er allerede antydet 
ovenfor i dette resumé. Idékataloget omfatter imidlertid en række øvrige anbefalinger, 
som er berørt i kataloget. 
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1. Indledning 

WHO definerer selvmord som ”en handling med dødelig udgang, som afdøde med vi-
den eller forventning om et dødeligt udfald selv havde foranstaltet og gennemført med 
det formål at fremkalde de af den døde ønskede forandringer”. De seneste tal for antal-
let af selvmord i Danmark viser, at 728 personer, hvoraf trefjerdedele er mænd, begik 
selvmord i 2000, jf. Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister.  
 
Samme Dødsårsagsregister viser også, at forekomsten af selvmord er halveret gennem 
de sidste 15 år. Et fald, der er størst blandt kvinder. Antallet af personer, der dør ved 
selvmord, er derved højere end f.eks. antallet af personer, der dør i trafikken, hvilket 
anskueliggør problemets alvorlighed. 
 
I forhold til selvmordsforsøg findes der på samme måde som med selvmord ikke 
landsdækkende statistikker, ligesom der er tale om en større grad af usikkerhed i 
registreringen. Derfor vurderes omfanget af selvmordsforsøg på mange forskellige 
måder. Sundhedsstyrelsen (1998) definerer selvmordsforsøg, som ”en handling uden 
dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende 
eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre 
ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede 
forandringer via handlingens forventede konsekvenser". 
 
Omfanget af selvmordsforsøg er vurderet til at være i størrelsesordenen 7.000 forsøg 
om året eller ca. 20 forsøg pr. dag i Danmark. I 1990’erne var antallet af selvmordsfor-
søg faldende, men i perioden 2000-2001 har der dog igen været registreret en stigning i 
antallet af selvmordsforsøg. Center for Selvmordsforskning har vurderet, at cirka 30% 
af selvmordsforsøgene udgøres af gentagede selvmordsforsøg (recidiv) for den samme 
person. Selvmord og selvmordsforsøg udgør derfor forsat et stort samfundsproblem i 
Danmark og i den vestlige verden.  
 
Især psykisk sygdom, tidligere selvmordsforsøg og misbrugsproblemer er risikofakto-
rer, der kan føre til selvmordsforsøg. Personer, der begår selvmord, kan især karakteri-
seres  på baggrund af disse faktorer. I gruppen af ældre er der en forholdsvis stor andel, 
der begår selvmord. Omvendt er der blandt børn og unge meget få, der begår selvmord, 
men mange, som forsøger. 
 
Med ”Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i 
Danmark”, Sundhedsstyrelsen  1998, bliver der peget på en række områder, hvor der 
kunne være behov for  styrkede indsatser i forhold til forebyggelse af selvmordsforsøg 
og selvmord. Endvidere blev der i planen peget på en række mulige initiativer og tiltag 
med det formål at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg, og dermed øge 
viljen til at leve og øge livskvaliteten hos den enkelte. En lignende handlingsplan blev 
udarbejdet i Norge i 1994. 
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Forebyggelse af selvmord kan udøves på tre niveauer - alt afhængig af målgruppe og 
fokus.  
 
Der er tale om specifik forebyggelse, hvis det er rettet mod personer, der har forsøgt 
eller overvejer selvmord. Der er tale om forebyggelse i forhold til særlige risikofaktorer 
og risikogrupper, hvis forebyggelsesaktiviteten retter sig mod faktorer, der øger risiko-
en for selvmordsadfærd, og i forhold til specielle befolkningsgrupper, der er kendeteg-
net ved øget risiko (risikogrupper). Endelig er der tale om generel forebyggelse, hvis 
der forekommer støttende og afhjælpende tiltag af psykologisk, pædagogisk og social 
art med det formål at øge livskvaliteten og det enkelte menneskes mulighed for at på-
virke  sit eget liv. Sidstnævnte forebyggelsesindsats retter sig således mod den bredeste 
gruppe. 
 
Handlingsplanens målsætninger:  
 
1) at identificere personer, der er selvmordstruede,  
2) at øge kendskabet til risikofaktorer og risikogrupper i forhold til selvmord og selv-

mordsforsøg med henblik på at styrke indsatsen over for disse faktorer/grupper,  
3) at styrke den enkeltes ressourcer (med henblik på at undgå/imødegå selv-

mord/selvmordsforsøg) 
4) at reducere mistrivsel hos børn og unge (med henblik på at undgå/imødegå selv-

mord/selvmordsforsøg),  
5) at øge de professionelles kompetencer på området med selvmordsforebyggelse 
6) at øge viden om selvmordsadfærd, og  
7) at modvirke accept af selvmord og selvmordsforsøg.  
 
Med henblik på at føre handlingsplanens målsætninger og initiativer ud i livet, blev der 
i marts 1999 nedsat en ”Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selv-
mord”.  
 
Referencegruppen, der blev nedsat for en fem-årig periode, er tværfagligt sammensat 
og består af sagkyndige repræsentanter fra Kontaktudvalget for det Frivillige Sociale 
Arbejde, Livslinien, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Hovedstadens 
Sygehusfællesskab, Københavns kommune, Frederiksberg kommune,  Socialministeri-
et, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet. Formandsskabet 
deles af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppens 
sekretariat varetages af Sundhedsstyrelsen og Center for Selvmordsforebyggelse. Målet 
med Referencegruppens arbejde er at sikre en rådgivende og koordinerende funktion 
med henblik på at bidrage til at styrke samarbejdet mellem stat, amter, kommuner og 
det frivillige arbejde i forhold til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. 
 
Som en del af Referencegruppens aktiviteter blev der, som  i Norge, i perioden 2000-
2003, igangsat en række modelprojekter med afsæt i sundheds- og socialsektoren. Mo-
delprojekterne har inden for en række prioriterede temaer haft til formål at bidrage til at 
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udvikle bl.a. fremgangsmåder, procedurer og metoder i relation til forebyggelse af 
selvmord og selvmordsforsøg.  
 
Modelprojekterne har ligeledes været tænkt som grundlag for udbredelse af lokale og 
regionale erfaringer og kompetencer i relation til forebyggende aktiviteter. Målet med 
disse modelprojekter har i sidste ende været at opnå viden og erfaringer om aktiviteter 
og tiltag vedrørende selvmordsforebyggelse, som  så vidt muligt kunne udnyttes mere 
bredt til gavn for en større kreds af instanser og aktører og samtidig få reducerende be-
tydning for omfanget af selvmord og selvmordsforsøg. Modelprojekterne blev formelt 
afsluttet ultimo 2003. 
 
Med henblik på at sikre en overordnet videns- og erfaringsopsamling fra modelprojek-
terne er der i forbindelse med modelprojekternes afslutning gennemført en samlet, 
tværgående evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmord og selvmordsfor-
søg. 
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2. Formål 

Formålet har været at gennemføre en tværgående evaluering af modelprojekter til fore-
byggelse af selvmordsforsøg og selvmord  i samarbejde med Referencegruppen til fo-
rebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Mere specifikt har det været formålet at 
beskrive, analysere og vurdere projekternes forløb og resultater. Herunder projekternes 
anvendelighed i Danmark som helhed og vurdere projekternes mulighed for driftsmod-
ning. Evalueringen har følgende delmål: 
 
• Opsamle erfaringer med forskellige modeller til vurdering og visitation af selv-

mordstruede, der henvender sig til hospitalsvæsenet.  
• Opstille modeller for behandlingskæder efter udskrivning fra hospitalsvæsenet.  
• Identificere nye metoder i forhold til risikogrupper. 
• Identificere barrierer og muligheder i forhold til det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde samt samarbejde mellem den frivillige og den offentlige sektor. 
• Identificere barrierer og muligheder for kompetenceudvikling som led i forløbene. 
 
Den tværgående evaluering skal derfor både have fokus på modelprojekternes forløb og 
resultater, det vil sige modelprojekterne som metode, samt på de erfaringer, der kan 
drages af modelprojekterne i relation til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i 
Danmark. I bilag 1 er der præsenteret korte resuméer for hvert af de evaluerede model-
projekter, deres formål, metode og resultater. 
 
Endelig har det været en forudsætning, at den tværgående evaluering skal føre til frem-
adrettede anbefalinger i form af et idékatalog for det videre arbejde med selvmordsfo-
rebyggende initiativer. 

 
Det skal afslutningsvist bemærkes, at når der i rapporten står, at noget ”vurderes”, er 
der, med mindre andet er angivet, altid tale om MUUSMANN’s vurdering i rollen som 
evaluator. 
 
 
2.1   Definitioner 
Evalueringen anvender i vid udstrækning de samme definitioner, som de fremstår i 
handlingsplanen. Nedenfor er centrale termer og begreber defineret, jf. handlings-
planen. 
 
• Selvmord  

- defineres  af WHO  som: ”en handling med dødelig udgang, som afdøde med  vi-
den eller forventning om et dødeligt udfald selv havde foranstaltet og gennemført 
med det formål at fremkalde de af den døde ønskede forandringer”. 
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• Selvmordsforsøg  

- defineres, som ”en handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje ind-
tager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikke-vanemæssig ad-
færd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har 
været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede 
konsekvenser". 

 
• Selvmordsadfærd  

- forstås som: ”en sammenfattende betegnelse for selvmordstrusler, selvmordsfor-
søg og fuldbyrdede selvmord”. Selvmordstruede bruges således om en bredere 
gruppe, herunder personer med selvmordsadfærd og personer med alvorlige selv-
mordstanker.  

 
• En risikofaktor for selvmordsadfærd  

- defineres som: ”en faktor, hvis tilstedeværelse øger sandsynligheden for, at en 
person med denne risikofaktor udviser selvmordsadfærd”.  

 
• En risikogruppe  

- betegner en bestemt gruppe med risikofaktoren, hvor der er en øget risiko for,  at 
personen udviser selvmordsadfærd. 

 
Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord opdeles som beskrevet og defineret i 
indledningen i tre niveauer: specifik forebyggelse, forebyggelse efter særlige risikofak-
torer og risikogrupper og endelig generel forebyggelse. 
 
Endelig skelnes der i evalueringen mellem den tværgående evaluering som en overord-
net evaluering af alle modelprojekter gennemført af MUUSMANN Research  
& Consulting AS, og modelprojekternes egen evaluering, der er en evaluering og af-
rapportering af det enkelte modelprojekt.  
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3. Materiale 

Materialet for nærværende evaluering udgøres af de modelprojekter, der er finansielt 
støttet af Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Puljen 
var på i alt 15 mio. kr., og bevillingerne blev givet i 2000 og 2001. Model-projekterne 
er igangsat med henblik på at styrke indsatsen inden for selvmords-forebyggelse og 
bidrage til at udvikle metoder til at forebygge selvmord og indsamle relevante erfarin-
ger til videre formidling. De prioriterede temaer for puljen til modelprojekter i 2000 
var:  
 
1. Opfølgning efter behandling på skadestue eller somatisk afdeling, hvor der ikke er 

behov for psykiatrisk indlæggelse  
2. Udsatte grupper, herunder alkoholmisbrugere og etniske minoriteter og psykisk 

syge 
3. Unge kvinder 
4. Ældre 
5. Kvalitetsudvikling af og beskrivelse af eksisterende tiltag 
 
Mens der i puljen for 2001 blev udvidet med yderligere to temaer: 
 
6. Forebyggelsescentrenes aktiviteter 
7. Andet, herunder tilbud til pårørende/efterladte. 
 
I alt 27 modelprojekter opnåede støtte og indgår som datamateriale og grundlag i nær-
værende evaluering. Disse 27 modelprojekter er præsenteret i tabel 1. I figur 1 nedenfor 
er projekterne inddelt efter deres prioriterede temaer. Endvidere er modelprojekterne 
beskrevet enkeltvis i bilag 1. 
 
Som det også fremgår af tabel 1 rummer det enkelte modelprojekt ikke alle niveauer og 
risikogrupper, men har typisk fokus rettet mere snævert mod et af de prioriterede tema-
er. Omvendt søger den tværgående evaluering at betragte alle niveauer, problemstillin-
ger og risikogrupper, som er indeholdt i de evaluerede modelprojekter med henblik på 
at skabe et generelt overblik, der i sidste ende skal føre til fremadrettede anbefalinger. 
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Tabel 1. Oversigt over modelprojekter i evalueringen 
Nr. Titel Ansøger Udførende institution Tema 
24 Projekt i Skadestue og modtagelse - sam-

taletilbud til patienter, der har forsøgt at 
begå selvmord. 

Socialrådgiverkontoret, 
Københavns Amtssygehus 

i Herlev 

Socialrådgiverkontoret, 
Københavns Amtssyge-

hus i Herlev 
1 

25 Profylakse gennem uddannelse, omsorg 
og vejledning - opfølgen af selvmordstru-
ede patienter i Københavns Amt 

Psykiatrisk afdeling, KAS 
Gentofte og psykiatrisk 
afdeling, KAS Herlev 

Københavns Amts Psy-
kiatrisk Center, Ballerup 
og Psykiatrisk Center, 
Gentofte  

1 

27 Akut- og efterbehandlingsteam ved soma-
tiske sygehuse i Storstrøms Amt 

Social- og psykiatriforvalt-
ningen, Storstrøms Amt 

Voksenafdelingen, Soci-
al- og psykiatriforvalt-

ningen, Storstrøms Amt 
1 

30 Gør livet ondt? Den selvejende institution 
Aabenraa Selvhjælpscenter 

Den selvejende instituti-
on Aabenraa Selv-

hjælpscenter 
1 

49 Sikring af visitation efter Selvmordsforsøg H:S Direktionen og Psyki-
atrisk Afdeling, H:S Bi-
spebjerg Hospital 

Psykiatrisk Afdeling, 
H:S Bispebjerg Hospital 1 

76 Projekt i selvmordsforebyggelse på medi-
cinsk visitations afsnit og ska-
de/modtagelsen -Aabenraa Sygehus 2001 

Medicinsk Afdeling, Aa-
benraa Sygehus 

Medicinsk Afdeling, 
Aabenraa Sygehus 1 

77 Kvalitetsudvikling af patientforløb for 
selvmordsforsøgene i Ribe Amt 

Sundhed, Kvalitet og Ud-
vikling, Sundhedsområdet, 
Ribe Amt 

Psykologafdelingen, 
Amtssygehuset 1 

79 Selvmordsforebyggelse - et partnerskab 
mellem professionelle og frivillige 

Social- og psykiatriforvalt-
ningen, Storstrøms Amt 

Voksenafdelingen, Soci-
al- og psykiatriforvalt-

ningen, Storstrøms Amt 
og Futuracentret 

1 

82 forebyggelse af selvmordsforsøg og selv-
mord – en selvmordsforebyggende strategi 
for Nordjyllands Amt 

Nordjyllands Amt og Sy-
gehus Vendsyssel 

Nordjyllands Amt og 
Sygehus Vendsyssel 1 

41 Forebyggelse af selvmordsforsøg og 
selvmord blandt borgere betjent af handi-
capcenter 

Handicapcenter Øst, Fami-
lie- og Arbejdsmarkeds-
forvaltningen, København 
Kommune 

Handicapcenter Øst, 
København Kommune 2 

84 Forebyggelse af selvmordsforsøg og 
selvmord blandt mennesker med anden 
etnisk baggrund end dansk 

Psykiatrisk Afdeling, 
Amager Hospital 

Psykiatrisk Afdeling, 
Amager Hospital 2 

90 Forebyggelse af selvmord og selvmords-
forsøg hos mænd, der er i krise efter brudt 
parforhold 

Københavns Amtssygehus 
i Gentofte, Stolpegård 

Københavns Amtssyge-
hus i Gentofte, Stolpe-
gård 

2 

26 Projekt mere Livsmod Børnerådgivningen, Frede-
riksborg Amt 

Børnerådgivningen, 
Frederiksborg Amt og 
Hillerød Kommune 

3 

28 Forebyggelse af selvmord og selvmords-
forsøg blandt børn og unge på Vestfyn 

Børne- og Ungerådgivnin-
gen, Vestfyn, Fyns Amt 

Børne- og Ungerådgiv-
ningen, Vestfyn, Fyns 
Amt, og 9 vestfynske 
kommuner 

3 

37 Café Lytten - samtalegrupper og café for 
sårbare og selvmordstruede unge 

Café Lytten, Århus Café Lytten, Århus 3 

42 Forebyggelse af selvmord og selvmords-
forsøg blandt unge kvinder mellem 15 og 
19 

Askovgården. Center for 
Metode Udvikling og Kva-
litet, og Psykologhuset 
København 

Askovgården. Center for 
Metode Udvikling og 
Kvalitet, og Psykologhu-
set København 

3 
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Tabel 1 (forsat). Oversigt over modelprojekter i evalueringen 
Nr. Titel Ansøger Udførende institution Tema 
51 Forebyggelse af alvorlig mistrivsel gen-

nem dannelse af lokale omsorgsnetværk 
mellem unge, lærere, sundhedspersonale 
og socialforsorg 

Ungdomspædagogisk 
Forsknings- og Udvik-
lingscenter, Danmarks 
Pædagogiske Universitet

Ungdomspædagogisk 
Forsknings- og Udvik-
lingscenter, Danmarks 
Pædagogiske Universitet, 
og Svendborg Kommune 

3 

85 Forebyggelse af selvmordsforsøg og 
selvmord blandt unge i Odense 

Korsløkke Ungdomssko-
le, Odense Kommunale 
Ungdomsskoler 

Ungdomshuset, Odense 
3 

4 33 
+ 
88 

33: Om ældre og deres selvmord (fase 1) 
88: Ældre og selvmord (fase 2) 

Sundhedsforvaltningen, 
Vejle Amt 

Sundhedsforvaltningen, 
Vejle Amt (og Horsens og 
Give kommuner (fase 2)) 4 

100 Modelprojekt vedrørende kvalitetssikring 
af tilbud til en særlig gruppe patienter. 

Center for forebyggelse 
af Selvmordsadfærd, 
Psykiatrisk Afdeling, 
Odense Universitetsho-
spital 

Center for forebyggelse af 
Selvmordsadfærd, Psykia-
trisk Afdeling, Odense 
Universitetshospital 

5 

21 Undersøgelse og behandling - patienter 
med selvmordsforsøg 

Psykiatrisk afdeling, 
Odense Universitetsho-
spital 

Psykiatrisk afdeling, 
Odense Universitetshospi-
tal 

6 

32 Evaluering og kvalitetsudvikling af det 
selvmordsforebyggende arbejde på de 
somatiske sygehuse i Vejle Amt 

Sundhedsforvaltningen, 
Vejle Amt 

Sundhedsforvaltningen, 
Vejle Amt og amtets fire 

sygehuse 
6 

35 Kvalitetssikring vedrørende opfølgning af 
selvmordsforsøg behandlet ved de somati-
ske sygehuse i Århus Amt 

Center for selvmordsfo-
rebyggelse, Psykiatrien i 
Århus Amt 

Center for selvmordsfore-
byggelse, Psykiatrien i 
Århus Amt 

6 

36 Systematisk risikovurdering og iværksæt-
telse af skærpet observation og efter-
værnsforanstaltninger i forhold til særligt 
selvmordstruede patienter 

Psykiatrien i Århus Amt Center for Registerforsk-
ning og Silkeborg Central-

sygehus 6 

48 Kvalitetsudvikling af eksisterende proce-
durer og samarbejdsrelationer for selv-
mordsforsøgere, der ikke henvises direkte 
til psykiatrien eller Center for Selvmords-
forebyggelse 

Psykiatrisk Afdeling, 
Amager Hospital 

Psykiatrisk Afdeling, 
Amager Hospital 

6 

74 Opkvalificering af socialarbejdere med 
kontakt til selvmordstruede unge. Et kvali-
tetsudviklingsprojekt 

Ungdomscentret, Social-
afdelingen, Århus 
Kommune 

Ungdomscentret, Socialaf-
delingen, Århus Kommune 6 

94 Kvalitetssikring af det frivillige arbejde på 
Livslinien 

Livslinien, København Livslinien, København 6 

 
Det bemærkes, at modelprojekt 33 og 88 i nærværende evaluering tælles som et mo-
delprojekt i opgørelsen af de 27 modelprojekter i og med, at modelprojekt 33 er fase 1 
og modelprojekt 88 er fase 2. Bevillingsmæssigt er der dog tale om to adskilte projek-
ter.
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4. Design for evalueringen af modelprojekter 

Evaluering defineres som ”en systematisk retrospektiv vurdering af organisering, gen-
nemførelse, præstationer og udfald af offentlig politik, som tiltænkes at spille en rolle i 
praktiske handlingssituationer” (Vedung, 1998). Suppleret hermed opfatter Øvretveit 
(2002) evaluering som ”en måde at vurdere værdien af noget ved at indsamle valid 
information om det på en systematisk måde og ved at foretage sammenligning”.  
 
Det centrale i ovenstående citater er, at der sker en systematisk indsamling af informa-
tion, og at indsatsen sammenlignes med tilsvarende indsatser. Med baggrund heri er det 
overordnede evalueringsdesign for den tværgående evaluering komparativt, hvor rele-
vante projekter sammenlignes med hinanden. Målet i sidste ende er at sikre erfarings-
opsamling, læring og fremadrettede anbefalinger i forhold til resultater og generaliser-
barhed.  
 
 
4.1   Evaluatorrolle og proceskonsulentrolle 
MUUSMANN Research & Consulting har i projekt- og evalueringsforløbet varetaget 
to funktioner.  
 
For det første har MUUSMANN fungeret som  evaluator for den tværgående evalue-
ring af 27 modelprojekter.  
 
For det andet har MUUSMANN bistået modelprojekterne som proceskonsulenter i pro-
jektperioden. Formålet hermed har været at vejlede projekterne om metode og projekt-
gennemførelse, hvilket er sket gennem udarbejdelse af instrumenter og notater, afhol-
delse af netværksmøder og vejledning efter behov. Målet har været at sikre den bedst 
mulige projektgennemførelse og det størst mulige udbytte af modelprojekterne. 
 
I afrapporteringen er det først og fremmest MUUSMANN’s rolle som evaluator, der 
præsenteres ved gennemgangen af resultaterne. Som et afsluttende kapitel i rapporten 
vil udviklingsforløbet med proceskonsulentrollen i forhold til modelprojekterne også 
blive beskrevet til gavn for andre, der overvejer at starte lignende projekter. 
 
 
4.2   Komparativ evaluering af resultater 
Den komparative evaluering har med et bredt udgangspunkt til formål at beskrive, ana-
lysere og vurdere modelprojekternes formål og målgruppe, vurderet de anvendte meto-
der til forebyggelse og behandling, såvel som resultaterne fra modelprojekterne .  
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Evalueringen har overordnet karakter af en præstationsevaluering. Det vil sige en eva-
luering af output, såsom  aktiviteter. I forhold til specifikke områder, herunder  recidiv, 
er der dog tale om en effektevaluering, idet fokus er på effekterne af modelprojektet på 
recidivraten  Endvidere benyttes, i forhold til økonomirelaterede metoder, spørgsmål, 
der er relaterede til økonomisk evaluering.  
 
4.2.1  Evalueringstemaer i den komparative evaluering 
Nedenfor præsenteres kortfattet de tværgående evalueringstemaer, som modelprojek-
terne skal sammenlignes med  i den komparative evaluering. Nogle temaer, men ikke 
alle, vil være relevante for samtlige modelprojekter. Projektbeskrivelsen og de frem-
komne resultater vil desuden blive sammenlignet. I præsentationen af temaer vil kapit-
lerne blive afsluttet med et perspektiverende afsnit, der bl.a. beskriver barrierer og mu-
ligheder i forhold til specifikke resultater fra modelprojekterne. 
 
Modelprojekternes samarbejde med omverdenen 
Samarbejdet i modelprojekterne har været af både intern og ekstern karakter. Det tvær-
faglige samarbejde mellem forskellige personale- og faggrupper, det tværsektorielle 
samarbejde med institutioner og aktører i andre sektorer samt opgaver og rollefordeling 
afdækkes i alle modelprojekter og dets overordnede karakter bliver vurderet.  
 
Derudover samarbejder nogle modelprojekter med frivillige og frivilligorganisationer, 
som også henvender sig til den konkrete risikogruppe, eller projekterne tager  udgangs-
punkt i en frivillig organisation. Samarbejdet med frivillige, typer af frivillige og sam-
arbejdets karakter vil ligeledes blive beskrevet for relevante modelprojekter. Modelpro-
jekternes egen vurdering af samarbejdets forløb opgøres for alle tre samarbejdsrelatio-
ner,  ligesom  eventuelle barrierer for samarbejde vil blive afdækket.  
 
Risikogrupper og målgrupper 
Handlingsplanen og puljen til modelprojekter havde fokus på en række risiko- og mål-
grupper for det forebyggende arbejde. Det drejer det sig om at identificere relevante 
risikogrupper af selvmordstruede med henblik på at afdække problemets omfang og 
tilbyde en målrettet forebyggende indsats. Det skal i evalueringen undersøges, hvilke 
risikogrupper modelprojekterne har fokus på samt omfanget af disse. Dette vil give 
information om det fremadrettede fokus for det selvmordsforebyggende arbejde og 
samtidig give information om modelprojekternes relevans. Derudover vil nye metoder i 
forhold til risikogrupper udviklet på baggrund af modelprojekterne blive præsenteret.   
 
Klient-baserede aktiviteter 
En række aktiviteter (output) i forhold til inkluderede klienter er opgjort af modelpro-
jekterne. Det drejer sig for klientfokuserede projekter om aktivitetstal for antal klienter, 
gennemførte forløb, frafald, samt socio-demografiske data. Disse vil på tværs af pro-
jekter blive sammenlignet i nærværende evaluering. Samlet vil disse mellemliggende 
outputdata give et indtryk af aktiviteten, idet der dog ikke direkte er tale om effekter i 
forhold til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. 
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Kompetenceudvikling 
Kompetenceudvikling defineres som ”udvikling af fagpersoners kompetencer og viden 
om selvmordsproblematikker gennem undervisning, supervision eller anden formid-
ling”. På samme vis som i forhold til modelprojekter med primært klient-baserede akti-
viteter og fokus indsamles der aktivitetstal for antal afholdte møder, kursusfor-
løb/oplæg og deltagere i kursusforløb som et aktivitetsmål for den kompetenceudvik-
ling, der er sket i modelprojekterne. Endvidere vil kompetenceudviklingen  i modelpro-
jekterne blive vurderet og sammenlignet.  Nogle udvalgte interessante og perspektivri-
ge eksempler på kompetenceudviklingsaktiviteter vil ligeledes blive præsenteret. 
 
Vurdering, visitation og behandlingskæder 
Hensigten med mange modelprojekter har været at bidrage til at udvikle og opstille 
modeller for vurdering og visitation af selvmordstruede, f.eks. til sygehuset samt for 
etablering af behandlingskæder efter udskrivning fra sygehus. Målet er at sikre opfølg-
ning og sammenhængende forløb for klienterne. I den tværgående evaluering sammen-
lignes relevante modelprojekter i forhold til etablering af modeller for vurdering, visita-
tion, og behandlingskæder og de forskellige modeller og tilgange præsenteres. Det vil i 
sidste ende blive vurderet, hvilke modeller for vurdering, visitation samt behandlings-
kæder, der fremstår som brugbare på baggrund af modelprojekterne. Dette sker med 
henblik på udarbejdelse  af udkast til vejledning  for sundhedspersonale omkring vur-
dering og visitation af selvmordstruede. 
 
Recidivhyppighed 
En del selvmordsforsøg og selvmord sker på baggrund af tidligere forsøg (recidiv). 
Nedsættelse af recidivhyppigheden er således et af de endelige mål med forebyggelse 
af selvmordsforsøg og selvmord. I den tværgående evaluering opstilles fremadrettede 
krav til opgørelse af recidiv. Endvidere undersøges det i hvilket omfang modelprojek-
terne har påvirket omfanget af recidiv.  
 
Ressourceforbrug og økonomi 
For at få et indtryk af og en indikator for de nødvendige ressourcer til gennemførelse af 
modelprojekter i relation til de opnåede gevinster, er det relevant at undersøge model-
projekternes ressourceforbrug. I den tværgående evaluering vil ressourceforbruget blive 
opgjort for hvert modelprojekt og sammenholdt med de gennemførte aktiviteter. Dette 
er i sidste ende værdifuld information for beslutningstagere og andre, som overvejer at 
iværksætte lignende forebyggende projekter..  
 
Driftsmodning 
Målet med at gennemføre modelprojekter er at opnå læring, ny viden og erfaring med 
de iværksatte indsatser. Er der tale om brugbar viden og erfaring bør det generelt ud-
nyttes fremadrettet og udbredes både i den lokale organisation, såvel som på et mere 
overordnet plan til gavn for andre end modelprojektet selv. Driftsmodning i projektpe-
rioden er central for den videre implementering og for at sikre, at værdifuld viden ikke 
går tabt. I den tværgående evaluering vil driftsmodning og overvejelser herom som et 
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succeskriterium derfor blive undersøgt for de modelprojekter, hvor det måtte være re-
levant. 
 
4.2.2  Overordnet kategorisering af modelprojekterne 
Modelprojekterne er forskellige, og der er kompleksitet i sammenligningen heraf. Det 
har derfor været nødvendigt i den tværgående evaluering at inddele modelprojekterne i 
overordnede hovedgrupper, som sikrer relevante tværgående sammenligninger. Af hen-
syn til antallet af projekter bør der dog ikke underopdeles i mere end fire hovedgrupper,  
hvilket er et gennemgående princip i evalueringen. 
 
Ved inddeling i hovedgrupper skelnes der mellem modelprojekter, som inddrager klien-
ter, dvs. patienter og brugere, enten direkte i behandlingsforløb eller ved registrering af 
procedurer med henblik på kvalitetssikring, og modelprojekter, der ikke direkte inddra-
ger klienter, men har fokus på personale, struktur og organisation.  
 
Førstnævnte gruppe af klientfokuserede projekter kan underopdeles i projekter med 
fokus på sygehuspatienter, og projekter med fokus på klienter i den primære sundheds- 
og/eller socialsektor. Gruppen af ikke-klientfokuserede projekter underopdeles også i 
projekter, der vedrører henholdsvis kvalitetsudvikling og forebyggelsesstrategier og 
kompetenceudvikling. Der fremkommer således i alt fire hovedgrupper af 
modelprojekter, jf. figur 1. 
 

Figur 1. Opdeling i typer modelprojekter 
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I gruppen af klient-fokuserede modelprojekter inddrager 10 af projekterne sygehuspati-
enter1, mens fem projekter med et forebyggelsesfokus inddrager klienter fra den primæ-
re sundheds- og/eller socialsektor, som f.eks. børn og unge.2  
 
I gruppen af projekter med fokus på personale, strategi og struktur har otte projekter 
fokus på kvalitetsudvikling, retningslinjer eller udvikling af regionale strategier3, mens 
ni projekter har fokus på personale og kompetenceudvikling i forhold til selvmordsad-
færd.4 Fire modelprojekter indgår samtidigt i to hovedgrupper, idet projekternes pro-
blemstillinger falder i begge grupper. 
 
 
4.3  Anvendte metoder til dataindsamling 
Overordnet er der benyttet forskellige dataindsamlingsmetoder. 

 
Interview 
Der er gennemført to semi-strukturerede interview med projektlederen i modelprojek-
terne. Det første interview, som omhandlede faktuelle spørgsmål om formål, målgrup-
pe, baggrund, projektorganisation og den anvendte model/metode, er gennemført tidligt 
i projektforløbet i sommeren 2002. Det andet interview, som omhandlede de gennem-
førte projektaktiviteter, vurdering af projektorganiseringen, samarbejde, kompetence-
udvikling og ressourceforbrug, er gennemført i efteråret 2003 i slutningen af 
projektforløbet. Den anvendte interviewguide, henholdsvis skema 1 og 2, ses i 
kataloget i bilag 4.  
 
Spørgeskemaundersøgelse 
Modelprojekterne har som nævnt gennemført en egenevaluering. På baggrund af nogle 
modelprojekters usikkerhed med gennemførelse af deres egenevaluering, samt for at 
afdække behovet for rådgivning og sparring fra MUUSMANN (proceskonsulent), er 
der i december 2002 gennemført en systematisk behovsafdækning ved en spørgeske-
maundersøgelse til modelprojekterne. Resultater fra behovsafdækningen indgår i be-
skrivelsen af udviklingsforløbet og bidrager med information om projektledelse og – 
organisering, såvel som projekternes kompetencer til at evaluere. 
 
Skriftligt materiale 
Endvidere indgår alt skriftligt materiale om de enkelte modelprojekter (projektansøg-
ning og -beskrivelse, evalueringsrapport og andet, f.eks. informationsmateriale), samt 
”Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord” som et 
væsentligt datagrundlag for den tværgående evaluering.  
 

                                                
1 Modelprojekterne 21, 24, 25, 36, 48, 49, 76, 77, 84 og 100. 
2 Modelprojekterne 30, 37, 42, 51 og 90. 
3 Modelprojekterne 27, 28, 32, 33, 35, 36, 48 og 82. 
4 Modelprojekterne 25, 26, 28, 41, 49, 74, 85, 88 og 94. 
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Netværksmøder 
Som led i udviklingsforløbet, og som en form for dialogorienteret dataindsamlingsme-
tode til den tværgående evaluering, er der i projektforløbet gennemført fem netværks-
møder med afvikling af to dages internetseminarer med deltagelse af alle modelprojek-
ter. Referencegruppens sekretariat har i samarbejde med MUUSMANN stået for tilret-
telæggelsen og gennemførelsen af disse møder.  
 
Et hovedformål med netværksmøderne har været at sikre mulighed for vidensdeling og 
samarbejde mellem projekterne, samt inspiration til og eksempler på, hvordan projekt-
deltagerne konkret kunne gennemføre enkelte elementer i modelprojekterne. Derudover 
har netværksmøder også givet MUUSMANN information om de enkelte model-
projekter og deres fremskridt til brug for den tværgående evaluering. Dette har givet 
vigtige informationer til evaluator.   
 
 
 

4.4   Udviklingsforløbet og procesrådgivning 
Som beskrevet har der været et udviklingsforløb mellem MUUSMANN og modelpro-
jekterne i forbindelse med projekternes tilblivelse, hvor MUUSMANN har ageret pro-
ceskonsulent og rådgivet i processen. Målet hermed har været at opnå den bedste pro-
jektgennemførelse for modelprojekterne, sikre en tværgående vidensdeling og samar-
bejde mellem projekterne samt generere data til den tværgående evaluering.  
Konkret har MUUSMANN i udviklingsforløbet haft fokus på følgende: 
 
• Erfaringer fra evalueringen af den norske handlingsplan. 

Med henblik på læring fra de norske erfaringer er der tidligt i forløbet udformet et 
notat. Notatet findes i rapportens bilag 2. 

 
• Instrumenter/redskaber til dokumentation i modelprojekterne. 

En drejebog (projekthåndbogen) blev tidligt udviklet efter start af den tværgående 
evaluering. Enkelte modelprojekter var allerede i gang på dette tidspunkt. Drejebo-
gen skulle anvendes til støtte for modelprojekternes egenevaluering og bidrage til at 
vurdere, hvilke data der skulle indsamles til egenevaluering. Drejebogen fremgår af 
bilag 3. 
 
Et katalog (interviewguide) med data til den tværgående evaluering. For beskrivelse 
af kataloget henvises der til afsnittet om dataindsamlingsmetoder til brug for den 
tværgående evaluering. Kataloget er præsenteret i bilag 4. 

 
• Vidensdeling mellem modelprojekterne 

Vidensdeling mellem modelprojekterne er primært opnået via de halvårlige net-
værksmøder for modelprojekterne og ved kontakt til de enkelte projekter.  

 

 25



Projekt- og evalueringsforløbet er fulgt af en følgegruppe, der skulle komme med fag-
lige og metodiske input og forslag. Følgegruppens medlemmer er nævnt i bilag 5.  
 
Spørgsmål der kan afdækkes med udgangspunkt i modelprojekterne er følgende:  
 

1) Hvem har initieret modelprojektet og på hvilket niveau i organisationen er det 
forankret - ikke mindst set i lyset af driftsmodning og implementeringsproble-
matikken?  

 
2) Hvordan er projekterne organiseret (f.eks. lille/stor projektgruppe)?  

 
3) Har projekterne etableret styre- og følgegrupper, og hvad har deres rolle været?  

 
4) Har projektledelsen og – organiseringen fungeret tilfredsstillende?  

 
5) Har de involverede personer (fagpersoner, professionelle, frivillige, etc.) i pro-

jektet besiddet de relevante og tilstrækkelige tværfaglige kompetencer til at 
gennemføre projektet, eller har der været behov for at udvikle disse i forløbet? 

 
Drejebogen og andre instrumenter skulle gerne have hjulpet modelprojekterne i dette 
forløb. 
 
Ovennævnte  spørgsmål er alle relevante i relation til succesraten ved gennemførelse af 
projekter, herunder modelprojekter. Med henblik på læring er MUUSMANNs erfarin-
ger med projekt- og udviklingsforløbet præsenteret i slutningen af evalueringsrappor-
ten. 
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5.  Klientaktivitet i modelprojekterne 

Som det er fremgået indledningsvist har 15 modelprojekter i større eller mindre grad 
fokus på klienter, det vil sige patienter og/eller brugere. Dette sker enten ved direkte 
inddragelse af klienterne i behandlingsforløb eller i forbindelse med registrering og 
opgørelse af patienter for at måle og afdække eksempelvis nuværende procedurer med 
henblik på kvalitetssikring.  
 
Som led i den tværgående evaluering er de relevante modelprojekter blevet registreret, 
og aktivitetsdata vedrørende de inkluderede klienter er blevet rapporteret. Målet her-
med har været at beskrive aktivitetsniveauet i det enkelte modelprojekt og sammen-
ligne dette på tværs af relevante projekter. Registreringskravet til modelprojekterne 
med inddragelse af klienter har generelt været: 
 
• Antal inkluderede klienter 
• Antal ekskluderede/udeblevne klienter 
• Antal klienter, der er fulgt op på i modelprojektet med behandling og rådgivning 
• Alder 
• Køn 
• Bopælskommune 
• Henvisningssted (fra og til) 
 
Af de 15 modelprojekter med inddragelse af klienter, har de 10 modelprojekter fokus 
på klienter i sygehussektoren, mens fem modelprojekter har fokus på klienter i den pri-
mære sundhedssektor og socialsektoren. Samlet set har de 15 modelprojekter mere end 
1.500 klienter i alt i projektperioden. 
 
Det skal understreges, at der naturligt nok er forskel på aktiviteter og indhold i patient-
forløbene i de enkelte modelprojekter, idet varigheden og intensiteten kan variere. Det 
kan af den årsag derfor være svært at sammenligne modelprojekterne direkte i forhold 
til et aktivitetsparameter som antal klienter. Flere modelprojekter har også flere forskel-
lige og sideløbende formål, der i større eller mindre grad involverer både klienter og 
kompetenceudvikling. Sådanne projekter kan naturligvis ikke forventes at have brugt al 
deres indsats på at inddrage klienter i modelprojektet. 
 
Sammenligningen af klientaktiviteten i modelprojekterne, som foretages i dette kapitel, 
skal derfor kun betragtes som en indikator for aktivitetsniveauet, hvilket også alene er 
hensigten i den tværgående evaluering.  
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5.1   Projekter med fokus på sygehussektoren 
Blandt de 10 modelprojekter med klienter, der har fokus på sygehussektoren, er der i 
alt i projektperioden blevet henvist 1.064 klienter med selvmordsforsøg eller tanker 
herom. Af disse er de 774 klienter endt med at gennemføre de planlagte forløb i de en-
kelte modelprojekter, mens 290 er ekskluderet som følge af manglende opfyldelse af 
inklusionskriterier eller ekskluderet som følge af udeblivelse fra sygehuset (tabel 2). 
Patienterne er mellem 14 og 84 år. Der er i 8 ud af 10 modelprojekter en overvægt af 
kvinder blandt klienterne. De inkluderede klienter omfatter både patienter, der er hen-
vist fra psykiatriske afdelinger og skadestuer, og patienter der er henvist fra somatiske 
afdelinger og skadestuer.  
 
Tabel 2. Sygehussektor: Antal klienter, alder og køn.  

Kønsfordeling Projekt Antal henviste Ekskluderede, 
udeblevne 

Gennemførte 
forløb 

Aldersfordeling 
(år) mænd kvinder

21 316 12 304 15 – 70+  46% 54% 
24 1 64 41  23 15 – 79  57% 43% 
25 58 0 58 18 – 72  28% 72% 

36 2 141 0 141 -- -- -- 
48 55 11 44 16 – 84 36% 64% 

49 3 25 0 25 15 – 70  Flest 
76 50 11 39 14 – 59  34% 66% 
77 4 184 79 105 14 – 73  39% 61% 
84 27 4 23 -- -- -- 

100 5 144 132 12 15 – 40+  75% 25% 
Samlet 1.064 290 774 -- -- -- 
1. De udeblevne patienter havde ikke haft socialrådgiverkontakt. Heraf var halvdelen psykiatriske patienter. 
2. De udviklede redskaber og procedurer afprøvedes på alle patienter, der blev indlagt på psykiatrisk afde-
ling, Silkeborg Centralsygehus i tidsrummet fra 15. april til 31. august 2003. Dette svarede til 144 patienter.  
3. Dertil journalgennemgang af 9.600 journaler/skadesedler. 
4. 56 klienter blev henvist direkte til psykiatrien uden om Psykologafdelingen. Endvidere afslog 13 behand-
ling og 10 fandt anden hjælp. 
5. Af 141 der havde været behandlet med impulsive selvskader på somatisk skadestue Odense Universitets-
hospital reagerede de 120 ikke på henvendelsen fra Fyns Amts Forebyggelsescenter om at deltage i undersø-
gelsen, og 12 takkede nej eller mødte ikke op. 
 
Modelprojekt 21 ved Odense Universitetshospital, jf. tabel 2, har haft det største antal 
klienter igennem projektet, idet 304 patienter modtog akut og specifik behandling af 
deres selvmordsadfærd. Modelprojekt 36 har haft den næsthøjeste aktivitet, når der 
alene ses på antal klienter i projektet, idet udviklede redskaber og procedurer til vurde-
ring af selvmordsrisiko er sket i forhold til 141 patienter indlagt på psykiatrisk afdeling 
på Silkeborg Centralsygehus. Endelig har 105 patienter med selvmordsforsøg eller 
selvmordstanker modtaget opfølgende psykologbehandling i modelprojekt 77 ved Psy-
kologafdelingen på Amtssygehuset i Esbjerg. Dette modelprojekt har ligesom flere af 
de andre projekter i tabel 2 (f.eks. modelprojekt 25, 49 og 76) haft kompetenceudvik-
lingsdele ved siden af klientfokuset. Der henvises til næste kapitel for yderligere om 
oplysninger om aktiviteter i modelprojekterne i forbindelse med kompetenceudvikling. 
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Omvendt er der i modelprojekterne 24, 84 og 49 tale om en forholdsvis lille klientakti-
vitet. I modelprojekt 24 er kun 23 patienter identificeret og fulgt op med samtaletilbud 
ved socialrådgiver, mens der i modelprojekt 84 ligeledes kun er identificeret 23 selv-
mordstruede klienter med anden etnisk baggrund. Som berørt i kapitlet om risiko- og 
målgrupper har problemet i disse to modelprojekter været, at størrelsen af målgruppen 
af klienter i de to projekter ikke levede op til forventningerne. Endelig har der i model-
projekt 49 kun været 25 aktuelle klientforløb i den ca. to-årige projektperiode, hvilket 
dog synes begrundet i et skred i projektet til fordel for kompetenceudvikling og jour-
nalgennemgang.  
 
 
5.2   Projekter med fokus på den primære sundheds- og socialsektor 
Af de 15 modelprojekter med klientfokus har de resterende fem modelprojekter fokus 
på klienter uden for sygehusregi, det vil sige i den primære sundhedssektor og i social-
sektoren. På samme vis som for sygehusprojekterne er aktiviteten i de klient-
fokuserede modelprojekter i den primære sundheds- og socialsektor opgjort i tabel 3 
nedenfor. 
 
Tabel 3. Primære sundheds- og socialsektor: Antal klienter, alder og køn 

Kønsfordeling Projekt Antal Henviste Ekskluderede, 
udeblevne 

Gennemførte 
forløb 

Aldersfordeling 
(år) mænd kvinder

30 307 1 0 307 6 – 77  29% 71% 
37 100 0 100 16 – 29  -- -- 
42 18 4 14 15 – 19  -- 100% 
51 -- -- 44 2 16 – 19  -- -- 
90 36 14 3 22 33 – 59 år 100% -- 

Samlet 461 18 443 -- -- -- 
1. Alle brugere i Selvhjælpen, hvor af 25% henvendte sig via vagttelefon og 75% henvendte sig selv eller 
blev henvist (16% af brugerne var pårørende). 
2. To 10. klasser i Svendborg. 
3. 6 klienter udeblev fra samtale, 3 viste sig at være uden for målgruppe og 5 droppede ud eller ønskede ikke 
behandling. 
 
Af tabel 3 ses det, at det er de to ”frivilligprojekter” (modelprojekt 30 – Aabenraa 
Selvhjælp og modelprojekt 37 – Café Lytten), som har gennemført flest forløb med 
klienter - henholdsvis 307 og 100. Klienterne i Aabenraa Selvhjælp henvendte sig ty-
pisk direkte via vagttelefon, egen læge, psykolog, psykiater eller via et samarbejde med 
Aabenraa eller Sønderborg Sygehus. Klienterne kom fra 23 kommuner i Sønderjyllands 
Amt, hvoraf Aabenraa Kommune (108), Rødekro Kommune (39) og Tønder Kommune 
(29) repræsenterede 60% af de 282 brugere fra Sønderjyllands Amt. Derudover kom 25 
klienter fra Ribe, Vejle og Storstrøms amter. I modelprojekt 37 viste en opgørelse i 
projektperioden, at de unge kom til Café Lytten fra op imod 25 forskellige henvis-
ningssteder, som f.eks. Studenterrådgivningen og Ungdomsuddannelsens Rådgivning, 
Center for Selvmordsforebyggelse, Århus, familie og venner, praktiserende læge og 
psykiatrisk skadestue i Århus. 
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Selv om det umiddelbart ved sammenligning synes som om modelprojekt 42 med 14 
klienter – selvmordstruede unge piger mellem 14 og 19 år - har haft et lavt aktivitetsni-
veau sammenlignet med nogle af de andre modelprojekter, er det væsentligt at bemær-
ke, at den enkelte klient i modelprojekt 42 har fået en intensiv og længerevarende pro-
fessionel behandling af en af projektets to psykologer. Dette forklarer antallet af klien-
ter i projektet. Endvidere har det i udgangssituationen været et formål i modelprojekt 
42 at udvikle en model for samtale og behandling, førend klienterne kunne inkluderes. 
Dette har også haft betydning for omfanget af klientinddragelse. Det samme gør sig 
gældende for modelprojekt 90 – mænd i krise efter brudt parforhold – hvor 22 klienter 
har gennemført et gruppeterapiforløb. Ud over disse forklaringer på aktivitetsniveauet i 
de to modelprojekter, kan det omvendt heller ikke udelukkes, at modelprojekterne må-
ske ikke var i stand til at finde flere i de fokuserede målgrupper. 
 
Generelt har klientkontakten i modelprojekterne i den primære sundhedssektor og soci-
alsektoren været lavere end klientkontakten i modelprojekterne, der har fokus på syge-
hussektoren.  
 
 
5.3   Perspektivering vedrørende klientaktiviteten 
Samlet set virker det som om, at der har været et højt niveau af klientaktivitet i de fleste 
af de klientfokuserede modelprojekter. Nogle modelprojekter, som påpeget ovenfor, 
synes dog ikke helt at have haft så stor en aktivitet, når den opgøres efter de prædefine-
rede aktivitetsparametre. I den sammenhæng skal det dog igen understreges, at de ind-
samlede aktivitetsdata (output) på ingen måde kan eller skal udtrykke hele den samlede 
effekt af modelprojekterne (outcome), idet der også vil være andre aspekter af betyd-
ning for denne vurdering. Tal for klientaktiviteten er derfor alene en indikator for akti-
vitetsniveauet. 
 
Ses der bort fra de to ”frivilligprojekter” er det sygehusprojekterne, der har haft det 
største aktivitetsniveau i forhold til klienter. Samtidig er det dog også blandt sygehus-
projekterne, at der er modelprojekter, hvor man umiddelbart kan undre sig over en for-
holdsmæssig lav klientaktivitet. For disse modelprojekter synes det opnåede aktivitets-
niveau ikke at stemme overens med det som i sin tid blev lovet i forbindelse med pro-
jektansøgningen og forventningerne til projektet. En del af forklaringen skal formentlig 
findes i, at nogle af modelprojekterne har haft flere formål end kun at have et klient-
fokus.  
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6.  Risikogrupper og projekternes målgrupper 

I handlingsplanen er det et delmål at identificere personer, som er selvmordstruede, 
ligesom det er et delmål at opnå øget kendskab til risikofaktorer og risikogrupper med 
henblik på at styrke indsatsen. Risikogrupper er grupper af personer, hvor muligheden 
for at forsøge at begå selvmord eller have selvmordsbetinget adfærd er højere end 
blandt normalbefolkningen. Det skal understreges, at tilhørsforholdet til en risikogrup-
pe ikke nødvendigvis betyder, at personer før eller siden vil udvise selvmordsadfærd . 
Dette skal også ses i relation til, at selvmordsadfærd er sjældent forekommende. 
 
Handlingsplanen beskriver en række risikofaktorer og -grupper, som forskning har vist 
kan øge risikoen for selvmordsadfærd. Risikofaktorer og risikogrupper er i visse tilfæl-
de sammenfaldende. Opgjort efter handlingsplanen kan der opdeles i følgende risiko-
grupper: 
 
• Psykisk syge. 
• Alkohol- og stofmisbrugere.  
• Tidligere selvmordsforsøgere.  
• Etniske minoriteter.  
• Anbragte på institutioner og i fængsler.  
• Visse erhvervsgrupper, f.eks. læger og soldater.  
 
I de prioriterede temaer til modelprojekter i 2000 og 2001 indgik psykisk syge også i 
gruppen af udsatte sammen med alkoholmisbrugere og etniske minoriteter. Handlings-
planen udvider senere risikogruppen til også at omfatte alvorligt somatisk syge, ældre 
og personer med spiseforstyrrelser. I nærværende evaluering vil de sidstnævnte grupper 
ikke indgå. 
 
Risikofaktorer for selvmord og selvmordsforsøg er ligeledes ifølge handlingsplanen:  
 
• Psykisk sygdom. 
• Alkohol- og stofmisbrug. 
• Tidligere selvmordsforsøg. 
• En lang række fysiske, alvorlige sygdomme, f.eks. kræft. 
• Pårørende og andre berørt af selvmord og selvmordsforsøg. 
• Anden etnisk baggrund. 
• Institutionsanbringelse. 
 
Tidligere selvmordsforsøg og psykisk sygdom udgør de væsentligste risikofaktorer og 
er årsag til omkring halvdelen af de gennemførte selvmord. Endvidere ses en forhøjet 
frekvens af selvmordsforsøg blandt børn og unge, og en høj selvmordshyppighed 
blandt de ældre, og især mændene.  
 

 31



Disse betegnes dog ikke i handlingsplanen som værende risikogrupper eller tilhørende 
gruppen af risikofaktorer for selvmord og selvmordsforsøg. 
 
Som beskrevet indledningsvist kan forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg ind-
deles i tre grupper. Inddelingen henviser til målgruppen for forebyggelsen. Generel 
forebyggelse, der sigter mod en bredere målgruppe, der ikke er i risiko, forebyggelse i 
forhold til særlige risikofaktorer og risikogrupper, samt specifik forebyggelse rettet 
direkte mod grupper, der har forsøgt selvmord eller overvejer det. 
 
For at opnå den største effekt af de iværksatte initiativer, og det største udbytte af de 
brugte ressourcer, er målet med forebyggelse af særlige risikofaktorer og risikogrupper, 
ligesom ved specifik forebyggelse, at aktiviteterne rettes direkte mod de relevante mål- 
og risikogrupper. Dertil kommer specifik forebyggelse i forhold til visse risikogrupper, 
der har forsøgt eller overvejer selvmord, det vil sige f.eks. tidligere selvmordsforsøge-
re. Omvendt bør generelle forebyggende tiltag rettes mod bredere grupper. Dette gæl-
der også for modelprojekter, der arbejder med forebyggelse af selvmordsforsøg og 
selvmord.  
 
I nærværende kapitel nævnes de nye metoder, der kan identificeres i forhold til de rele-
vante risikogrupper på baggrund af modelprojekterne. Et eksempel herpå er model-
projekt 37, der vurderer, at et netværk af unge med samtaler og mestringslære har haft 
en positiv effekt på de unges selvmordstanker.  
 
Ud over fokus på alle de relevante mål- og risikogrupper for den selvmordsforebyg-
gende indsats er det selvfølgelig i denne projektsammenhæng vigtigt at fastholde den 
målgruppe, som evalueringen er designet til og har til hensigt at sige noget om. En be-
skrivelse af det enkelte projekts målgruppe vil være med til at sikre, at det er de rette 
klienter, der inkluderes i undersøgelsen, og som der kan konkluderes på baggrund af. 
Hvis dette ikke fastholdes kan det være svært at konkludere, hvilke målgrupper, der er 
tale om, og hvordan effekten af et projekts indsats har været for den givne målgruppe. 
Dette gælder også i de tilfælde, hvor de oprindelige forventninger til størrelsen af en 
målgruppe ikke svarer til den størrelse, der senere i selve projektperioden har været 
mulig at rekruttere til projektet.  
 
 
6.1   Risikogrupper i modelprojekterne 
Med udgangspunkt i 18 klientfokuserede modelprojekter5 er det vurderet, hvilke af 
ovenstående risikogrupper for selvmord og selvmordsforsøg, der er indgået i modelpro-
jekterne. Der er ingen modelprojekter, der har fokus på risikogrupperne alkohol- og 
stofmisbrugere, institutionsanbragte og visse særlige erhvervsgrupper. Endvidere er der 
også kun to modelprojekter, der er fase 1 og 2 af samme projekt, der har fokus på grup-

                                                
5 Tre modelprojekter, som blev grupperet under hovedgrupperne Personale, strategi og struktur, har også en 
vis inddragelse af og fokus på klienter, hvorfor disse er medtaget i nærværende opgørelse. 
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pen af ældre, trods det, at selvmordsraten blandt ældre er meget høj. Dette er givetvis 
en konsekvens af puljens stokastiske karakter, hvor der ikke har været procedurer eller 
krav til at sikre, at alle risikogrupper blev dækket ind med modelprojekter. Vægtningen 
kan også synes at bære præg af en vis tilfældighed. Man kunne i den sammenhæng ha-
ve valgt at genindkalde ansøgninger vedrørende de områder, der manglede fokus, f.eks. 
de ældre. Alternativt kunne der være foretaget en mere fokuseret udmelding til potenti-
elle tilbudsgivere i form af et begrænset udbud inden for de enkelte risikogrupper og 
problemstillinger, hvis ønsket at have en mere dækkende repræsentation i forhold til 
risikogrupper og -faktorer.  
 
Tilbage står, at der er modelprojekter, hvis primære målgruppe tilhører risikogrupperne 
psykisk syge, tidligere selvmordsforsøgere, og etniske minoriteter. Disse projekter 
fremgår af tabel 4.  
 
Der ses således her umiddelbart bort fra modelprojekter, som udelukkende har fokus på 
kompetenceudvikling, strategi- og strukturudvikling, og hvor projektet således ikke 
retter sig mod klienter .  
 
Tabel 4. Risikogrupper i klientfokuserede modelprojekter, jf. handlingsplanen 
Risikogruppe Modelprojekt 
Psykisk syge Nr. 21, 24, 36, 48, 76, 77 1 
Tidligere selvmordsforsøgere Nr. 21 2 
Udsatte grupper som etniske minoriteter Nr. 84 

1. Ud over psykisk syge indgår der også somatiske patienter i disse modelprojekter 
2. Målgruppen i modelprojekt 21 udgøres både af patienter henvist fra psykiatriske og somatiske skadestuer, 
såvel som forebyggelsescenter, og har især fokus på tidligere selvmordsforsøgere om end ikke alle i model-
projektet tilhører denne risikogruppe. 
 
Som det ses af tabel 4 kan kun et modelprojekt karakteriseres som havende primær fo-
kus på risikogruppen af tidligere selvmordsforsøgere, og kun et modelprojekt har fokus 
på gruppen af etniske minoriteter som primære målgruppe. Seks modelprojekter har i 
forskelligt omfang fokus på risikogruppen af psykisk syge, idet der dog også indgår 
somatiske patienter i disse projekter. Endvidere har enkelte af disse projekter retrospek-
tivt fokus på registerdata frem for inklusion af egentlige patienter. 
 
Dertil kommer to modelprojekter med direkte eller indirekte fokus på udsatte grupper, 
ud over de grupper, der direkte er defineret i handlingsplanen. Modelprojekt 90 – fore-
byggelse af selvmord og selvmordsforsøg hos mænd, der er i krise efter brudt parfor-
hold. Modelprojekt 41 er et kompetenceudviklingsprojekt, men har indirekte fokus på 
en gruppe af handicappede. Disse grupper defineres dog ikke i handlingsplanen som 
risikogrupper. 
 
Dertil kommer 8 modelprojekter med fokus på ”ældre” eller ”børn og unge”, som jf. 
handlingsplanen henholdsvis har en forøget selvmordsrisiko og en forøget selvmords-
forsøgsrisiko. ”Ældre” og ”børn og unge” betragtes dog ikke som deciderede risiko-
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grupper eller som risikofaktorer for selvmord ud over, at det konstateres i handlings-
planen, at der er en øget hyppighed af begivenheder for disse målgrupper.  
 
Af de 6 modelprojekter med fokus på børn og unge vedrører de fire projekter (26, 28, 
37 og 42) dog i en eller anden forstand også forebyggelse i forhold til særlige risikofak-
torer og risikogrupper. Der er nemlig tale om identifikation, visitation, vurdering og 
behandling (samtale) med særligt belastede unge, som henvises til eller henvender sig 
til specifikke rådgivningstiltag. I nærværende kapitel nævnes de nye metoder, der kan 
identificeres i forhold til de relevante risikogrupper på baggrund af model-projekterne, 
jf. evalueringens delmål om at "identificere nye metoder i forhold til risikogrupper". De 
to sidste modelprojekter med fokus på ”børn og unge” (nr. 51 og 85) vedrører mere 
generel forebyggelse i forhold til skolesøgende børn og unge. Dette gælder til dels også 
modelprojekterne vedrørende ældre (nr. 33 og 88), der bl.a. har til formål at opkvalifi-
cere hjemmeplejen med henblik på ud fra den generelle gruppe af ældre, der modtager 
hjemmehjælp i Horsens og Give kommuner, at identificere, visitere og vurdere ældre 
personer med selvmordsadfærd.  
 
Da børn og unge, såvel som ældre i henhold til handlingsplanen ikke er risikogrupper, 
vil disse modelprojekter ikke blive berørt yderligere i nærværende kapitel. 
 
 
6.2   Metoder vedrørende undersøgte risikogrupper 
Som det fremgår af tabel 4 ovenfor er der i modelprojekterne identificeret fire 
risikogrupper, hvor projekterne i forskellig omfang har haft fokus på: ”psykisk syge”, 
”tidligere selvmordsforsøgere”, ”etniske minoriteter” og ”mænd i krise efter brudt 
parforhold”. Der er her set bort fra handicappede, som også er en udsat gruppe, idet 
fokus i modelprojekt 41 har været på kompetenceudvikling af personalet i 
hjemmeplejen i Københavns Kommune frem for på klienterne – de handicappede. Som 
en erfaringsopsamling beskrives det nedenfor, hvilke nye metoder (interventioner), der 
kan identificeres i forhold til disse risikogrupper på baggrund af modelprojekterne.  
 
Psykisk syge 
Jævnfør tabel 4 har flere modelprojekter haft fokus på psykisk syge som risikogruppe 
og på forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i denne gruppe. I flere af projek-
terne har der dog både været inkluderet psykisk syge og somatisk syge patienter. De 
metoder der er anvendt i modelprojekterne rettet mod psykisk syge dækker typisk over 
forskellige former for samtaletilbud og samtaleforløb.  
 
Til eksempel har der i modelprojekt 76 for patienter, som er indbragt til og behandlet 
på Aabenraa Sygehus, været tilbud om struktureret samtale under indlæggelsen. Hen-
sigten hermed er at give patienten mulighed for at fortælle om baggrunden til selv-
mordsforsøget, planlægningen, tankerne om døden, osv. Endvidere tilbydes der endnu 
en ambulant samtale ca. en uge efter udskrivelse fra sygehuset med det formål at af-
dække, i samarbejde med patienten, hvor det kan være hensigtsmæssigt at vedkom-
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mende søger hjælp, og eventuelt om den aftalte hjælp så er søgt af patienten. En fortro-
lig pårørende må gerne deltage i denne samtale, idet hensigten er at gøre den pårørende 
i stand til at være ressourceperson i efterforløbet og være med til at fastholde patienten 
på overholdelse af indgåede aftaler. Der således tanker om det ledsagende princip og 
lodsfunktionen i modelprojekt 76’s behandling, idet dog at rollen overdrages til en på-
rørende.  
 
I modelprojekt 77 har der som behandlingsmetode været tilbudt psykologisk behand-
ling i form kriseintervention med f.eks. delbriefing eller egentlige psykologiske be-
handlingsforløb med samtaler, hvor dette skønnedes indiceret og patienten var interes-
seret. Akut, specifik behandling af selvmordsadfærd og en grønt kort ordning er andre 
nye metoder i forhold til psykisk syge (modelprojekt 21), som også er beskrevet i næste 
afsnit. 
 
Intentionen i modelprojekt 24 var også at tilbyde patienter, der henvender sig i akut-
modtagecenter på Amtssygehuset i Herlev, en tværfaglig samtalemodel med udgangs-
punkt i samtale med en socialrådgiver og en sygeplejerske. Samtalemodellen skulle få 
patienten til at fortælle om baggrunden for selvmordsforsøget, patientens aktuelle til-
stand, og afdække patientens umiddelbare vurdering af behov, så fremtidige selvmords-
forsøg forhindres. Modellen blev dog ikke afprøvet, da der ikke blev henvist patienter 
fra akutmodtagecenter, og ikke umiddelbart kunne overføres til den medicinske afde-
ling, der blev målet for modelprojektet i stedet.  
 
Endelig vedrører to modelprojekter (36 og 48) med fokus på psykiske patienter blandt 
andet undersøgelse, implementering og kvalitetssikring af procedurer og vejledninger 
på afdelinger i forhold til indsatsen over for de selvmordstruede. 
 
Tidligere selvmordsforsøg 
Modelprojekt 21 har at gøre med en målgruppe af selvmordsforsøgere, som er i kontakt 
med psykiatrisk sengeafdeling, skadestue eller forebyggelsescenter i Odense, specielt 
haft fokus på patienter med tidligere selvmordsforsøg (recidiv) og tiltag i forhold til 
denne risikogruppe. Der henvises til kapitel 10 for yderligere detaljer om projektets 
måling af recidiv og krav til opgørelse heraf, idet der i nærværende afsnit kun kort skal 
redegøres for de nye metoder modelprojektet har afprøvet i forhold til risikogruppen. 
 
I forhold til målgruppen af selvmordsforsøgere med recidiv har projektet afprøvet et 
akut, specifikt behandlingsprogram, hvori indgik problemorienteret terapi i forhold til 
12 træk og karakteristika, der anses for centrale ved selvmordsadfærd. I forhold til 
hvert karakteristika var der anbefalinger til den professionelle om en mulig intervention 
i forhold til det givne selvmordsbetingede karakteristikum. For eksempel i tilfælde, 
hvor patienten har træk, der indikerer ”selvmordsadfærd som kommunikation” skal den 
professionelle som intervention ”afvise selvmordshandlingen og styrke kommunikatio-
nen om problemer”.  
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Skemaet med de forskellige karakteristiske træk i den akutte, specifikke behandling af 
selvmordsadfærd, og de tilhørende interventioner er vist i tabel 5.  
 
Tabel 5. Akut, specifik behandling af selvmordsadfærd. 
 Karakteristisk træk Intervention 
1 Selvmordsønsker er forbigående Vind tid 
2 Selvmordsforsøg er en villet handling Indgå verbal kontrakt om ikke at fore-

tage selvmordshandling 
3 Selvmordsadfærd som kommunikation Afvis selvmordshandling. Styrk kom-

munikation om problemer 
4 Selvmordsønsker følger af belastninger og frustration Identificer belastninger og verbaliser 

frustrationer 
5 Selvmordsforsøg flugt fra ubærlig, psykisk smerte Lindre så meget, at balancen tippes til 

fordel for at leve 
6 Håbløshedsfølelse Indgiv håb 
7 Selvmordshandling som problemløsning Identificer og påvis kognitive fejl i 

problemløsningen 
8 Lav selvværdsfølelse Støt patientens autonomi 
9 Alkoholpåvirket ved selvmordsforsøg Ved selvmordstanker: Drik ikke alko-

hol 
10 Selvmordshandlinger impulsive Søg hjælp før selvmordsforsøget 
11 Selvmordsforsøg som ”ophør af bevidsthed” Giv psykisk støtte 
12 Praktiske, sociale problemer Etabler hjælp til løsning, socialrådgiv-

ning, m.v. 
Kilde: Benjaminsen S. Modelprojekt 21. 
 
Modelprojektet viste en signifikant sammenhæng mellem lavere recidivhyppighed og 
fem af ovenstående forslag til intervention ved akut, specifik behandling af selvmords-
adfærd (punkt 2, 6, 3, 11 og 1). Verbal kontrakt, indgivelse af håb, styrkelse af kom-
munikation om problemer, psykisk støtte og det at vinde tid viste sig at have en effekt 
på en lavere recidivhyppighed og derved i forhold til risikogruppen af tidligere selv-
mordsforsøgere. Derimod havde forsøg på bearbejdelse af alkoholens betydning og 
opfordring til at komme før et selvmordsforsøg ingen effekt på recidivhyppigheden. 
 
Endvidere udleveredes et grønt kort til patienterne i forbindelse med udskrivelse fra 
psykiatrisk afdeling, skadestue eller forebyggelsescenter. Det grønne kort indeholdt 
patientens navn og telefonnummeret til psykiatrisk skadestue samt en tekst, der opfor-
drede patienten til at komme på psykiatrisk skadestue, hvis vedkommende havde det 
psykisk dårligt. Det grønne kort havde mest en symbolsk karakter. Der viste sig da in-
gen specifik effekt af det grønne kort i forhold til tidligere selvmordsforsøgere og reci-
divhyppigheden, idet samme effekt af kortet opnåedes ved den gruppe af patienter, 
hvor der var tale om første selvmordsforsøg. Dette resultat hænger godt sammen med 
erfaringerne fra den akutte, specifikke behandling af selvmordsadfærd, hvor forslag om 
at patienten skulle komme til skadestuen før et selvmordsforsøg heller ikke havde en 
effekt på recidivhyppigheden. 
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Som det er efterspurgt i handlingsplanen har modelprojekt 21således anvist nogle til-
tag, der er effektive i forhold til en risikogruppe af tidligere selvmordsforsøgere og an-
dre tiltag der ikke er det, herunder det grønne kort. 
 
Etniske minoriteter 
Modelprojekt 84 har som det eneste projekt udelukkende fokus på risikogruppen etni-
ske minoriteter, hvor selvmord og selvmordsforsøg er lidt mere hyppig end i den reste-
rende del af befolkningen. Denne højere frekvens støttes af modelprojekt 25, der har 
registeret hele 20% med anden etnisk baggrund end dansk blandt de inkluderede klien-
ter. det skal nævnes, at et andet modelprojekt, med en vis andel af danskere med anden 
etnisk baggrund, er modelprojekt 49. 
 
Modelprojekt 84, der er gennemført på Amager Hospital, har dog i overvejende grad 
haft karakter af et kortlægningsprojekt, det vil sige et forsøg på at identificere selv-
mordstruede personer med anden etnisk baggrund end dansk Herudover omfattede pro-
jektet identifikation af nøglepersoner og grupper i det etniske miljø, som skønnes at 
kunne bidrage med nye metoder til identifikation og tilbud til selvmordstruede etniske 
minoriteter. Som metode til identifikation har modelprojektet specifikt søgt at gå de 
etniske minoriteters veje og bevæge sig i deres miljøer og kulturer for at identificere 
risikogrupper. 
 
En vigtig erfaring, som modelprojektet har opnået i forhold til identifikation af selv-
mordstruede med anden etnisk baggrund end dansk er, at selvmord og selvmordsforsøg 
i højere grad er tabubelagt blandt etniske minoritetsgrupper sammenlignet med danske-
re. Følgelig kan det være meget vanskeligt overhovedet at identificere disse eller at det 
er vanskeligere at fastholde dem i et behandlingstilbud med mange afbrudte forløb til 
følge.  
 
Samme erfaringer er opnået i modelprojekt 25 for delpopulationen af etniske minorite-
ter, der har været omfattet af projektet. Af den årsag vil det især i forhold til en gruppen 
af etniske minoriteter være relevant med et støttende og ledsagende system for at sikre 
de selvmordstruedes behandling og fastholdelse i en behandlingskæde. I forhold til 
specifikke aldersgrupper af de etniske minoriteter, som f.eks. unge piger med muslimsk 
baggrund har modelprojekt 25 identificeret problemer i forhold til at kommunikere med 
den nærmeste familie, hvorfor en meget nær kontakt til den selvmordstruede i forbin-
delse med indlæggelsen bliver afgørende, når der er tale om etniske minoriteter.  
 
Mænd i krise 
En anden udsat gruppe, der som nævnt ikke er omtalt i handlingsplanen, er mænd i kri-
se efter brudt parforhold, hvilket har været genstand for undersøgelse i modelprojekt 
90. Projektet har dels haft fokus på udvikling af metode til identifikation af denne risi-
kogruppe og udvikling af et psykologisk tilbud med udgangspunkt i gruppeprocesser. 
Henvisningen til projektet er sket via praktiserende læger i Københavns Amt, såvel 
som skadestuen, der var blevet informeret om projektet og endelig via medieomtale. 
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Gruppebehandlingen, der var ledet af to terapeuter, omfattede en gruppe med op til 8 
deltagere i 6 måneder, hvor der var løbende udskiftning afhængigt af behandlingsop-
hør. Socialt samvær indgår også som led i behandlingen. Endvidere var der mulighed 
for individuelle opfølgende samtaler . Alle deltagere (20) oplevede en forbedring gen-
nem behandlingsforløbet i forhold til de problemer, de havde, da de begyndte i grup-
pen. Ingen havde selvmordstanker efter forløbet, idet dog ikke alle havde det ved star-
ten. Modelprojektet konkluderer, at samtaletilbudet er efterspurgt af mænd i krise efter 
brudt parforhold, idet det har skabt vigtige netværk og social kontakt til ligestillede. 
 
 
6.3   Fastholdelse af målgrupperne i modelprojekterne 
Ved gennemførelse af projekter, der har til formål at undersøge forskellige tiltag og 
interventioner, såvel som at afdække et problems omfang, er det væsentligt at fastholde 
den oprindelige målgruppe, som den fremgår af projektbeskrivelsen. Dette kan blandt 
andet være i form af opstillede inklusions- og eksklusionskriterier. Dette gælder også 
for modelprojekterne, hvis der skal siges noget om på hvilken målgruppe et tiltag vir-
ker.  
 
I evalueringen er det derfor på baggrund af en sammenligning og vurdering af den op-
rindelige projektbeskrivelse og den endelige rapport blevet undersøgt, om der er sket 
ændringer i målgrupperne gennem projektforløbet. disse spørgsmål herom er også ind-
gået i de gennemførte interview med modelprojekterne. Der kan naturligvis være gode 
grunde og årsager til sådanne ændringer kan forekomme, men man bør være opmærk-
som på dets mulige indflydelse på evnen til at kunne konkludere. Det er imidlertid i så 
fald vigtigt at være opmærksom på, at dette kan ændre/reducere muligheden for at fore-
tage konklusioner.  
 
Hvor vidt målgrupperne i de klientfokuserede modelprojekter har været fastholdt frem-
går neden for af tabel 6. 
 
Tabel 6. Ændringer i modelprojekternes målgrupper i projektforløbet (N=27) 
 Andel 
Ja, målgruppen er ændret 4 
Ja, målgruppen er ændret i mindre grad 2 
Nej, men målgruppen har været mindre end forventet 2 
Nej 11 
Irrelevant* 8 
* Specielt for modelprojekter alene med fokus på kompetenceudvikling, strategioplæg og struktur. 
 
Som det ses i tabellen er der i 8 modelprojekter sket ændringer i målgruppen i projekt-
forløbet. I 11 projekter har dette omvendt ikke været tilfældet og for 8 modelprojekter 
er spørgsmålet irrelevant, jf. disse projekters fokus på kompetenceudvikling af persona-
le, struktur og strategioplæg.  
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For fire modelprojekter er der tale om, at målgruppen er ændret fra det oprindelige (ta-
bel 7 neden for). I modelprojekt 24 henvendte kun én patient sig via skadestuen, og 
modelprojekterne 26 og 49 er begge endt med at have fokus på kompetenceudvikling 
frem for på et forventet klientfokus. I modelprojekt 90 er mænd med alkohol og mis-
brugsproblemer inkluderet, såvel som at målgruppen er søgt udvidet med psykiatriske 
patienter. Yderligere to modelprojekter (37 og 51) har i mindre grad ændret målgrup-
pen, jf. tabel 6, primært som følge af ikke at håndhæve inklusions- og eksklusionskrite-
rierne strengt (se tabel 7). Endelig har to modelprojekter (48 og 84) ikke opnået den 
forventede målgruppestørrelse , idet projekterne kun fik ca. 50 %. I et af projekterne 
forsøgtes dette forgæves kompenseret ved hjælp af en udvidelse af det geografiske op-
tageområde for deltagerne. 
 
Tabel 7. Modelprojekter hvor målgruppen er ændret eller mindre end forventet 

Målgrupper  
Projekt nr. Ved projektstart Ved afslutning af projekt 
24 Selvmordsforsøgere, der henvi-

ses, eller som henvender sig til 
skadestuen på stort universitets-
hospital 

Ændret. Kun én patient i den oprindelige mål-
gruppe. Januar 2001 blev målgruppen ændret til at 
fokusere på indlagte somatiske patienter på medi-
cinsk afdeling. Skadestue udgår af projektet. 

26 Unge under 18 år Ændret. Har i høj grad skiftet fokus til kompeten-
ceudvikling frem for klientinddragelse, som var 
hovedgenstandsfelt i projektansøgningen. 

49 Alle somatiske afdelinger i stor 
sygehusregion og alle selv-
mordstruede patienter, der hen-
vender sig til disse afdelinger 

Ændret. Projektet er fokuseret hen imod kompe-
tenceudvikling og uddannelse af personale i for-
hold til selvmordsadfærd, frem for direkte patient-
inddragelse, der var udgangspunktet. Journalgen-
nemgangen er fastholdt. 

90 Mænd i krise som følge af 
skilsmisse 

Ændret. Mænd med alkohol- og misbrugsproble-
mer er blevet inkluderet, ligesom personer 
(mænd), der er i kontakt med psykiatrien, er søgt 
inddraget. . 

37 Selvmordstruede unge 17-29 år Ændret i mindre grad fordi der er inddraget flere 
end forudsat med psykisk sygdom (30%), f.eks. 
personlighedsforstyrrelser (borderline). 

51 Unge kvinder mellem 16-25 år Ændret i mindre grad. Yngre aldersgruppe i og 
med at projektets deltagere blev en 10. klasse. 

48 Selvmordsforsøgere, der henvi-
ses via skadestue eller akutmod-
tagefunktion 

Uændret. Projektet har dog kun været i stand til at 
identificere omkring halvdelen af det forventede 
antal deltagere. Dette anses for et mindre problem.

84 Personer med anden etnisk bag-
grund, som overvejer selvmord 

Uændret. men Projektets målgruppe har vist sig at 
være mindre pga. færre henvendelser. Har forgæ-
ves forsøgt at udvide det geografiske optageområ-
de efterfølgende. 

 
Ændringer i målgruppen eller betydeligt færre deltagere synes således at være et pro-
blem for op imod halvdelen af modelprojekterne, der inddrager klienter. Projekterne 
opfylder ikke de forudsætninger og det grundlag, som de i sin tid fik bevilget projekt-
midler til. Kun enkelte af modelprojekterne har siden hen korrigeret deres projektbe-
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skrivelse og eventuelt ændret design i forhold til den ændrede situation. Det er et bety-
deligt problem for de modelprojekter, der helt har ændret målgruppe og for de projek-
ter, der ikke har opnået den forudsatte tilslutning, at det er vanskeligt på baggrund af 
projektets resultater at konkludere noget om problemets alvorlighed i forhold til mål-
gruppen. Det risikeres at sløre problemets omfang, som evt. kan synes større end det 
måske reelt er. For eksempel konkluderer modelprojekt 24 da også tidligt i forløbet, at 
projektets bagvedliggende hypotese ikke kan bekræftes, idet målgruppen ikke findes i 
skadestuen. 
 
For nogle projekter har det været svært at identificere de forudsatte (”rigtige”) klienter, 
jf. projektbeskrivelse, idet f.eks. personlighedsforstyrrelser måske ikke viser sig med 
det samme (f.eks. ved udskrivning), men først efter at klienterne er inkluderet i et pro-
jekt, hvorefter det er svært at udelade dem igen. Et eksempel herpå er modelprojekt 37, 
som har konkluderet, at projektet i den fremtidige drift skal blive bedre til at identifice-
re de rette klienter. 
 
 
6.4   Perspektivering vedrørende risikogrupper 
I forhold til delmålet om at "identificere nye metoder i forhold til risikogrupper" har 
den tværgående evaluering, som defineret i handlingsplanen, identificeret fire risiko-
grupper, der har været fokus på i modelprojekterne Det drejer sig om psykisk syge, 
tidligere selvmordsforsøgere, etniske minoriteter og mænd i krise (den sidste gruppe er 
ikke med i handlingsplanen). Desuden har et projekt haft fokus på handicappede, idet 
der dog var tale om et kompetenceudviklingsprojekt.  
 
Omvendt har der ikke været modelprojekter, som har haft fokus på risikogrupper som 
alkohol- og stofmisbrugere, institutionsanbragte, herunder børn og unge, såvel som 
visse erhvervsgrupper i risiko. Som omtalt tidligere har børn og unge udgjort målgrup-
pen i seks modelprojekter, hvor af flere har høj standard. I de fire projekter er tale om 
forskellige former for børnerådgivninger, psykologhjælp og væresteder for truede børn 
og unge. Disse projekter retter sig altså også mod forebyggelse i forhold til særlige risi-
kofaktorer og risikogrupper. Disse projekter indgår dog ikke under risikogrupperne, da 
handlingsplanen ikke definerer børn og unge som en risikogruppe. De to øvrige projek-
ter vedrørende børn og unge retter sig mod generel forebyggelse. Endelig synes det at 
være en generel svaghed, at der kun er to modelprojekter (fase 1 og 2 af samme pro-
jekt), som retter sig mod gruppen af ældre, der er karakteriseret ved en høj selvmords-
rate. 
 
Der har altså ikke været modelprojekter i forhold til mere end halvdelen af de udpegede 
risikogrupper, mens der omvendt har været mange projekter, hvor målgruppen har væ-
ret uden for risikogrupperne. Her har forebyggelsesaspektet spillet en vigtig og relevant 
rolle – ingen tvivl om det. Men der kunne nok samlet set være foretaget en mere afba-
lanceret udvælgelse af modelprojekter. Dette understøttes også af det faktum, at projek-
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terne inden for risikogrupperne i ringe udstrækning omhandler nogle af de mest udsatte 
aldersgrupper. Her tænkes i særlig grad på de ældre i de forskellige risikogrupper. 
 
De modelprojekter, der omhandler risikogrupper, præsenterer også i de fleste tilfælde 
forskellige metoder til vurdering, visitation og behandling af risikogruppen. I forhold til 
tidligere selvmordsforsøgere, og til dels psykisk syge, er det systematisk anvist i mo-
delprojekt 21, hvilke tiltag der har effekt på risikogruppen og hvilke der ikke har. Det 
fastslås samtidig hvilke metoder/tiltag, der ikke har effekt på gentagelse af selvmord. 
Flere projekter med (del-)fokus på psykisk syge anvender ligeledes forskellige former 
for samtaletilbud og –forløb med den selvmordstruede, der typisk strækker sig over 
flere gange og har opfølgende samtaler efter udskrivelse. Lodsfunktioner, støttende og 
ledsagende principper er også vigtige for at sikre risikogruppen den anbefalede behand-
ling. Hvorvidt resultater og metoder fra modelprojekterne om etniske minoriteter og 
mænd i krise - på grund af et mindre antal deltagere - kan generaliseres, er et spørgs-
mål. Dog ses nogle af de samme resultater, bl.a. i forhold til vigtigheden af det støtten-
de og ledsagende princip ved etniske minoriteter, som i andre modelprojekter, hvor en 
del af målgruppen omfatter personer med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er 
der grund til at antage, at der i de 6-8 modelprojekter med fokus på risikogrupper fin-
des resultater, der kan bruges af andre og derfor rummer en ganske betydelig generali-
serbarhed. 
 
Enkelte modelprojekter har korrigeret målgruppen og karakteristika gennem forløbet. 
Dette er et problem, idet det kan begrænse de konklusioner og generaliseringer, der kan 
drages af modelprojekterne. Dette gælder blandt andet i forhold til nogle af risikogrup-
perne, som f.eks. etniske minoriteter. I nogle tilfælde kan dette give indikationer af util-
strækkelig projektstyring/ledelse. De opstillede målgruppekriterier bør i fremtidige 
modelprojekter derfor nøje fastholdes. Dette bør være et krav og en forudsætning, som 
alle ansvarlige skal efterleve. Dette gælder også selv om det indebærer, at færre kan 
inkluderes, nogle må afvises og i yderste konsekvens, at nogle projekter må indstilles 
før tid. Men dette er netop en konsekvens af at drive et projekt frem for en ren daglig-
dags driftssituation, at man berettiget må stille disse krav til dem, der gennemfører pro-
jekter med det formål at forøge viden på et område.  
 
Heraf kan også udledes en vigtig forskel mellem på den ene side at have ansvar for at 
drive et modelprojekt og på den anden side at have ansvar for en implementeret drifts-
aktivitet: modelprojektet skal uden videre ”stilles til ansvar for”, at det helt afgørende 
mål for projektet har mulighed for at lykkes. Nemlig muligheden for at tilvejebringe ny 
viden for projektet selv og helst også for andre potentielle initiativer. Derfor bør bevil-
lingshavere og projektejere udvise en streng disciplin i forhold til nævnte metodekrite-
rier. 
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7.  Vurdering, visitation og etablering af behandlingskæder 

I handlingsplanen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg er der anført føl-
gende: ”Målsætningen for behandlingsindsatsen i forhold til personer, der har foreta-
get selvmordsforsøg eller personer, der har påtrængende selvmordsovervejelser, er, at 
alle får et kvalificeret behandlingstilbud. Især er det afgørende at personer, der har 
foretaget selvmordsforsøg, tilbydes en relevant, individuelt tilpasset opfølgende ind-
sats. Denne indsats kan, afhængigt af den problematik, der er den væsentligste for den 
pågældende, varetages af forskellige instanser, såsom det psykiatriske behandlingssy-
stem, misbrugs-behandlingssystemet, specifikke tilbud rettet mod personer med selv-
mordsadfærd, støtte og behandlingstilbud i socialforvaltningens regi, hos privat prakti-
serende psykiatere eller psykologer.” 
 
Et af de prioriterede områder i forbindelse med igangsætning af modelprojekter vedrø-
rende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg har da også været at fokusere på 
opfølgende indsatser efter behandling på skadestue eller somatisk afdeling, hvor der 
ikke er behov for psykiatrisk indlæggelse: det vil sige behandlingskæder. 
 
I Norge, hvor der i 1994 blev iværksat en plan for forebyggelse af selvmord, har det 
været påpeget eller antaget, at en systematisk opfølgning i forhold til personer, der be-
går selvmordsforsøg, vil kunne danne grundlag for en væsentlig reduktion i antallet af 
selvmordsforsøg, jf. også erfaringerne vedrørende tendensen til gentagelser af selv-
mordsforsøg. Et eksempel på en behandlingskæde fra den norske evaluering er vist i 
figur 9 nedenfor. 
 
Begrebet ”behandlingskæde” og tankegangen omkring behandlingskæder bygger på 
den præmis, at risikovurdering og hjælp i forhold til selvmordstruede, herunder perso-
ner, der har forsøgt at begå selvmord, iværksættes kvalificeret og systematiseret – lige-
som hjælp iværksættes efter et støttende og ledsagende princip, det vil sige, at den 
selvmordstruede ikke slippes fra én form for bistand eller støtte, før en anden er iværk-
sat.  
 
Dette har også været intentionen med udarbejdelsen af Vejledningen til sundhedsper-
sonalet om Vurdering og visitation af selvmordstruede (Sundhedsstyrelsen, 2004). Vej-
ledningen skal understøtte og forbedre sundhedspersonalets muligheder for at identifi-
cere, vurdere og visitere selvmordstruede på somatiske afdelinger og skadestuer. 
 
I en række sammenhænge - bl.a. også tidligere undersøgelser vedrørende selvmordsfo-
rebyggelse - er det konstateret, at risiko for selvmordsforsøg (eller nyt selvmordsfor-
søg) ofte ikke er vurderet (eller ikke vurderet systematisk) i forbindelse med indlæggel-
se på sygehus – og at selvmordsrisikoen ikke vurderes (eller ikke vurderes systematisk) 
i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. 
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Figur 2. Diagram for behandlingskæde i modelforsøg i Oppland, Norge. 
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• Modelprojekt 35 vedrørende kvalitetssikring af opfølgning af selvmordsforsøg be-
handlet ved de somatiske sygehuse i Århus Amt.  

 
• Modelprojekt 36 vedrørende systematisk vurdering af selvmordsrisiko blandt ind-

lagte psykiatriske patienter. 
 
• Modelprojekt 76 vedrørende selvmordsforebyggelse på medicinsk visitations afsnit 

og skade/modtagelsen på Aabenraa Sygehus. 
 
Nogle modelprojekter har også haft et sigte, der mere indirekte kan siges at berøre pro-
blematikken omkring behandlingskæder, og hvor der har været arbejdet med en form 
for fundament for sådanne kæder. Dette gælder eksempelvis modelprojekt 26, hvor 
sigtet bl.a. har været procedureudvikling med opbygning af viden (i relevante efterbe-
handlingsmiljøer) omkring muligheder for bistand. Hvad der skal gøres, og hvem man 
kan henvende sig til med henblik på behandlingsmæssig bistand eller anden form for 
professionel støtte i situationer, hvor der identificeres behov for selvmordsforebyggen-
de indsats. 
 
Med igangsættelse af en ordning med en omsorgsperson og vejleder, der følger patien-
ten ved hjemmebesøg eller ved telefonisk kontakt efter afslutning på sygehus, søges der 
som følge af modelprojekt 25 også etableret behandlingskæder for selvmordstruede og 
selvmordsforsøgere, der henvender sig eller visiteres til Psykiatrisk Center i henholds-
vis Gentofte og Ballerup i Københavns Amt. 
 
På samme måde kan modelprojekt 79 siges at arbejde med en form for fundament i 
forhold til behandlingskæder, jf. dette projekts sigte med uddannelse og inddragelse af 
frivillige, der i en form for ”lodsfunktion” kan bistå den selvmordstruede med guidning 
i forhold til mulighederne for i et efterforløb (eventuelt efter selvmordsforsøg) at få 
bistand – via psykolog, egen læge, socialforvaltningen m.v. 
 
Problematikken omkring behandlingskæder (og shared care) inddrager i princippet en 
række arbejdsmåder og en række aktører inden for sygehussektoren, herunder den psy-
kiatriske del af sygehussektoren, den øvrige sundhedssektor samt socialsektoren.  
Shared care kan defineres som situationer, hvor ansvaret for behandlingen af en patient 
er delt mellem individer eller teams, som tilhører forskellige organisationer og sektorer 
eller hvor væsentlige organisatoriske grænser eksisterer. Shared care er derfor en nød-
vendig forudsætning for etablering af behandlingskæder. Også i denne forbindelse er 
der grund til at fremhæve behovet for skærpet opmærksomhed omkring vurdering og 
visitation af særlige risikogrupper, herunder tablering af særlige kompetencer i forbin-
delse med identifikation, visitation og guidning af særlige former for selvmordsadfærd 
i de vigtigste risikogrupper.  
 
Behandlingskæder, forstået som systematisk, integreret og kontinuerlig støtte og bi-
stand til den selvmordstruede fra og med opsporing, herunder via henvendelse til syge-
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hus gennem psykiatrisk skadestue, akut modtageafsnit eller indlæggelse (medicinsk 
afdeling) til og med støtte til den selvmordstruede i eget hjem, også efter en periode, 
fordrer struktureret koordination samt spilleregler for samspil og samarbejder, der 
traditionelt/erfaringsmæssigt kan være særdeles vanskelige at etablere, og ikke mindst 
at vedligeholde i sundheds- og socialsektoren – også i de tilfælde, hvor det drejer sig 
om relativt store patientgrupper. 
 
Behandlingskæder ud fra den anførte forståelse kræver endvidere et samspil og et sam-
arbejde (shared care) mellem den psykiatriske del af sygehusvæsenet og den somatiske 
del af sygehusvæsenet, der (igen) traditionelt/erfaringsmæssigt og ofte også i relation 
til forholdsvis store patientgrupper kan være vanskeligt at etablere. 
 
Modelprojekters fokus på behandlingskæder og hele tænkningen omkring behandlings-
kæder indebærer behov for at tage udgangspunkt i en af ”enderne” i behandlingskæden. 
Der er umiddelbart nedenfor taget udgangspunkt i den somatiske del af sygehussekto-
ren. Et væsentligt fundament for etablering af holdbare behandlingskæder vil således 
være fokus på sammenhængende forløb (shared care) og sikringen af ”afleveringsfor-
retningen” fra somatisk sygehus til efterforløb i relation til den selvmordstruede, f.eks. i 
socialsektoren, som det fremgår af figur 3.  
 
Figur 3: Etablering af behandlingskæder fra sygehusudskrivelsen. 
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7.2  Personalets rolle i sikring af behandlingskæder 
Det kan konstateres, bl.a. ud fra forskellige modelprojekters resultater og konklusioner, 
at det somatiske sygehuspersonale i mødet med den selvmordstruede ofte benytter intu-
itive eller erfaringsbaserede procedurer, både når det gælder den akutte støtte, men og-
så når det gælder overvejelser omkring mulighederne for ledsagelse og bistand i et ef-
terforløb. Dette gælder ofte også i de tilfælde, hvor der rent faktisk eksisterer nedskrev-
ne procedurer vedrørende behandling og videre forebyggelse. 
 
Det kan endvidere konstateres, at det somatiske sygehuspersonales visitering til 
forskellige former for støtte og bistand i et efterforløb ofte også foregår ud fra mere 
intuitive eller erfaringsbaserede standarder, og at kendskabet til de forskellige former 
for tilbud, der eksisterer i et efterforløb, herunder afgrænsning af og målgruppe for 
sådanne tilbud, ofte er ganske diffust. 
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Det er en selvstændig problemstilling, at den selvmordstuedes egen vilje og evne til at 
opfatte, internalisere og adfærdsmæssigt følge den rådgivning, han/hun modtager i for-
bindelse med sygehusindlæggelse eller i forbindelse med anden form for kontakt med 
det somatiske sygehusvæsen (compliance) ofte vil være reduceret. Nok så velmente råd 
fra sygehuspersonalet vil ofte ikke være tilstrækkeligt, hvis evnen til ”compliance” ikke 
vurderes – og hvis der ikke iværksættes initiativer og tiltag ud fra en sådan vurdering 
og ud fra tankegangen omkring det støttende og ledsagende princip. 
 
Uddannelse af de somatiske afdelingers personale, sådan som det også har været gen-
nemført i en række modelprojekter, såvel som vejledninger til sundhedspersonalet, jf. 
Sundhedsstyrelsen (2004), kan medvirke til at skærpe det lægelige og det sygeplejefag-
lige personales fokus på selvmordsadfærd og på de tiltag og initiativer samt vurderin-
ger, der hensigtsmæssigt kan gennemføres i forhold til den selvmordstruede. Denne 
form for uddannelse kan også medvirke til en justeret adfærd omkring støtte og bistand 
og viderevisitering, således at også opmærksomheden omkring ”compliance” og dets 
vurdering samt behovet for at agere efter det ledsagende princip skærpes. 
 
Det er imidlertid vurderingen, at den aktuelle situation – med ofte overbelastede skade-
stuer og akutmodtagefunktioner i det somatiske sygehusvæsen og den konstante ud-
skiftning af personale som følge af kravene til sygehusvæsenet om håndtering af bl.a. 
den lægelige efteruddannelse – gør specifik selvmordsforebyggende uddannelse af per-
sonalet ved disse funktioner til en meget skrøbelig foranstaltning i forhold til at skabe 
bedre fundament for integrerede behandlingskæder i forbindelse med selvmordsfore-
byggelse. 
 
Det er dermed også MUUSMANNs vurdering, at en forudsætning for opbygning af et 
holdbart fundament for behandlingskæder og sammenhængende forløb i det hele taget, 
såvel som et holdbart fundament for det (kontinuerligt) støttende og ledsagende princip 
ved selvmordsforebyggelse forudsætter let tilgængelige, let forståelige og integrerede 
procedurer. Disse procedurer skal dog også samtidigt være standardiserede, således at 
det somatiske sygehusvæsens personale ikke konstant mødes med nye former og nye 
krav efterhånden som man (bl.a. ud fra efteruddannelsesmæssige forudsætninger) be-
væger sig igennem de forskellige dele af sygehussektoren. 
 
Det er en almen kendsgerning, at eksistensen af procedurer inden for hospitalsvæsenet, 
herunder også eksistensen af standardiserede procedurer, ikke altid er tilstrækkelig til 
både at sikre formelle og formelt anvendelige retningslinjer samt reel og tilsvarende 
adfærdsmæssig praksis. Anvendelsen af uddannelse af det somatiske sygehuspersonale 
på skadestuer og akutmodtagefunktioner samt medicinske afdelinger koblet med etab-
lering af let tilgængelige, let anvendelige og standardiserede procedurer er derfor ikke i 
sig selv tilstrækkelige virkemidler til at sikre et bæredygtigt og holdbart fundament for 
behandlingskæder med udgangspunkt i det somatiske sygehusvæsen. 
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Incitamentsbaserede styringsformer eller systematiske former for kvalitetsstyring eller 
akkreditering eller krav om certificering kan i nogle sammenhænge være et løft i hen-
seende til etablering og integreret overholdelse af faste procedurer. Men ud fra hidtidi-
ge erfaringer dækker sådanne former primært den sygehusinterne aktivitet og indebæ-
rer kun i meget ringe omfang tilskyndelser til den form for praksis, der skal til for at 
sikre fundamentet for hensigtsmæssige behandlingskæder med vurderinger og videre-
visiteringer ud fra det støttende og ledsagende princip. 
 
 
7.3  Behandlingskæder sikret ved kriseinterventioner 
I princippet kan forbedringer af grundlaget for behandlingskæder etableres via generel-
le initiativer over for det almindelige lægefaglige og plejefaglige personale på de rele-
vante afdelinger i sygehussystemet – primært medicinske afdelinger, herunder medi-
cinsk akutmodtagefunktion og skadestue, som det f.eks. er tilfældet i modelprojekt 76. 
 
Principielt kan et sådant grundlag imidlertid også sikres gennem former for ”ekspert-
funktioner”, hvor bestemte typer af personale (på eller i nærheden af de omhandlede 
sygehusafdelinger) har som specifik opgave at spore og adressere selvmordstruede, 
eksempelvis via former for screening af alle indkomne patienter via skadestue eller 
akut medicinsk modtagefunktion. 
 
Med en sådan tilgang vil det ikke være det almindelige læge- og plejefaglige personale, 
der har initiativforpligtelsen, eller også vil de konstant kunne indhente råd, støtte og 
overdrage ansvar for handling til andre former for personale med dedikeret indsigt i det 
specifikt selvmordsrelaterede område. 
 
En sådan indretning kan også relateres til mere specifikke funktioner i forbindelse med 
vurdering og visitation af  bestemte risikogrupper. Det kunne evt. være de tidligere 
nævnte nøglepersoner, hvor nogle kunne have særlige kompetencer over for f.eks. 
selvmordstruede alkoholikere. Dette ville kunne kvalificere visitation og vurdering.   
 
I nogle henseender er det en sådan tænkning, der ligger bag enkelte af de ovenfor om-
talte modelprojekter. I modelprojekt 27 har der været arbejdet med indsatser, hvor spe-
cielle former for kriseintervention i forbindelse med selvmordsforsøg har kunnet gen-
nemføres af specielt uddannede tværfaglige teams, og hvor problematikken omkring 
”compliance” og viderevisitering ud fra et støttende og ledsagende princip håndteres. 
 
I nogen udstrækning er det også denne tankegang, der ligger bag nogle af aktiviteterne i 
blandt andet modelprojekterne 24, 25 og 77, hvor der på forskellig vis blev forudsat 
etableret et samtaletilbud til sygehuskontakter, hvor der var tale om eller mistanke om 
selvmordsadfærd, og hvor samtaletilbuddet i princippet kunne have karakter af både 
akut støtte, men også af vejledning og rådgivning omkring mulighederne for støtte i et 
efterforløb. 
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Det er umiddelbart MUUSMANNs opfattelse, at der kan være fornuft i at tænke i etab-
lering af sådanne former for funktioner med kompetencer vedrørende kriseintervention, 
internt på sygehusene, hvor det somatiske klinisk-behandlende miljø (dermed) ikke 
gives direkte ansvar via en række procedurer, retningslinjer og krav om registreringer 
for vurderinger og viderevisitering af selvmordstruede. Og at sådanne former for funk-
tioner i højere grad kan forbedre mulighederne for at understøtte tankegangen omkring 
behandlingskæder end eksempelvis løbende uddannelsesmæssig adressering af det al-
mindelige læge- og plejepersonale i de sygehusmiljøer, der er primært relevante i til-
knytning til selvmordsforebyggelse. 
 
Et andet forhold, der taler for sådanne indsatser udgøres af det faktum, at mange pro-
jekter/modelprojekter så at sige fungerer i ”deres eget rum” – eller i hvert fald hyppigt i 
yderkanten af organisationen, hvor de de facto ikke er en fuldt integreret aktivitet. Det-
te ses blandt andet i flere af sygehusprojekterne. Det betyder også, at indsatserne over-
for selvmord og selvmordsforebyggelse udgør deres ”eget beredskab”. Et klart udvik-
lingsperspektiv kunne være, at nøglepersoner og selektive beredskaber på selvmords-
området integreres direkte som del af andre eksisterende beredskaber/kriseteams. I den 
forbindelse er det væsentligt at notere, at nogle amter ikke har kriseteams. Det kunne 
være et perspektiv, at fokuseringen på selvmordsområdet kunne bidrage til etablering 
af kriseteams i flere amter.  
    
Det forekommer også både billigere og mere overskueligt at sikre håndtering af selv-
mordsadfærd via sådanne interventionsfunktioner, også fordi selvmordstruede trods alt 
fortsat vedrører en marginal gruppe af den samlede befolkning og også en marginal 
andel af de patienter/klienter, som sundhedssystemet og det sociale system konfronte-
res med. 
 
 
7.4  Behandlingskæder og psykiatrisk tilsyn 
Psykiatrisk tilsyn kan opfattes som en variant af denne optik, idet det ”almindelige” 
læge- og plejepersonale på f.eks. medicinske afdelinger via tilkald af psykiatrisk tilsyn 
har et værktøj (eller en ”procedure”) til at opnå bistand med de vurderinger og beslut-
ninger, der skal til for at sikre videre støtte og ledsagelse af den selvmordstruede. Jf. 
vejledningen til sundhedspersonale om Vurdering og visitation af selvmordstruede an-
befales det, at der efter endt behandling på somatisk skadestue eller ved indlæggelse på 
somatisk afdeling altid foretages en psykiatrisk vurdering/tilsyn. 
 
Bl.a. modelprojekterne 25 og 49 vedrørende opfølgen af selvmordstruede patienter og 
styrkelse af visitation af selvmordstruede personer, der henvender sig til sygehuse indi-
kerer, at der på de medicinske afdelinger m.v. i forvejen er en udpræget tendens til at 
sikre korrekte vurderinger og hensigtsmæssig viderevisitering gennem anmodning om 
psykiatrisk tilsyn, og at selvmordstruede i noget omfang identificeres via sådanne til-
syn. Her er der således ikke fastlagt en procedure for det somatiske personales håndte-
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ring af selvmordsadfærd, men en procedure for bistand i forbindelse med selvmordsad-
færd. 
 
Hertil kommer, at et psykiatrisk tilsyn måske i højere grad giver grundlag for en kor-
rekt viderevisitering til støttende instanser i det sociale system eller i det socialpsykia-
triske system. Tendensen med udlægning af psykiatrien via aflastning af sygehuspsyki-
atrien og oprustning af distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien giver måske i sig selv 
det psykiatriske tilsyn et bedre grundlag for at vurdere de korrekte muligheder for støtte 
og ledsagelse i et efterforløb. Ud fra modelprojekt 48 kan det i hvert fald konstateres, at 
det psykiatriske tilsyns vurderinger af behovet for støtte i et efterforløb stort set altid 
følges.  
 
Psykiatrisk tilsyn bliver med en sådan tankegang både instans for opsporing og opsam-
ling af selvmordsadfærd, også i relation til de medicinske afdelinger og medicinske 
akutmodtagefunktioner, men også instans for vurdering af ”compliance” og for vurde-
ring af hensigtsmæssige efterfølgende støtteforanstaltninger. 
 
 
7.5  Behandlingskæder sikret ved modtagende lodsfunktion 
Med inspiration i modelprojekt 27, modelprojekt 25 og ud fra det endnu ikke færdige 
modelprojekt 79 kan det konstateres, at behandlingskæder også kan sikres eller etable-
res gennem systematisk ”modtagelse” af selvmordstruede patienter fra sygehusvæsenet. 
 
Der kan således etableres den føromtalte funktion med omsorgsperson og vejleder for 
den afsluttede sygehuspatient (modelprojekt 25) eller etableres ”lodsfunktioner”, såle-
des som det er tænkt i forbindelse med modelprojekt 79.  
 
Her har frivillige medarbejdere været igennem en krævende rekrutteringsprocedure og 
et krævende kompetenceudviklingsforløb og derigennem fået rollen som medarbejdere, 
der skal støtte og følge selvmordstruede i situationer, hvor den akutte fase omkring et 
selvmordsforsøg er passeret. I denne efterfase kan der fortsat være behov for omsorg 
og støtte og for vejledning omkring hensigtsmæssige sociale støtteforanstaltninger. 
Princippet i disse modelprojekter er i tråd med tankegangen omkring behandlingskæder 
og kontinuerlig ledsagelse. 
 
 
7.6  Behandlingskæder sikret ved ”overtagelsesinstanser” 
Der kan endvidere etableres egentlige ”overtagelsesinstanser”, som illustreret i figur 11 
nedenfor. Det er enheder i det sociale system, eventuelt med tilknytning til amtskom-
munale eller kommunale socialforvaltninger, hvis opgave primært er at fungere som 
”overtagelsesinstans” for det somatiske sygehusvæsen. 
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I en sådan tænkning varetager et eksternt organ eller et organ med tæt tilknytning til 
den funktion vedrørende intervention, der er nævnt ovenfor, ansvaret for et systematisk 
og hensigtsmæssigt efterforløb – og den selvmordstruede bliver ikke ”tabt” inden for 
den samlede behandlingskæde.  
 
Modelprojekt 28 – forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge 
på Vestfyn – har den funktion, idet man har samarbejde den anden vej med Det Børne-
psykiatriske Hus på Odense Universitetshospital, uden at modelprojektet dog varetager 
den overordnede koordinering. 
 
Der vil (igen) med en sådan konstruktion være den gevinst for det somatiske personale 
ved f.eks. medicinske afdelinger, at problemerne med at vælge institution, tilbud eller 
rådgivning til den selvmordstruede ikke bliver et anliggende for det somatiske sygehus, 
men for en dedikeret ”overtagelsesfunktion”. 
 
Figur 4. Behandlingskæder – ”overtagelses- og overdragelsesfunktioner”. 
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Det kan diskuteres, om en sådan model for behandlingskæder med overtagelses-
funktioner (ind i sygehuset) - og overdragelsesfunktioner (ud af sygehuset) har sam-
menhæng med bl.a. norske erfaringer om, at behandlingskæder mest hensigtsmæssigt 
etableres gennem satsning på og anvendelse af ”eksisterende tjenester”. Det er dog 
MUUSMANNs opfattelse, at modellen er forenelig med dette synspunkt. Både psykia-
trisk tilsyn og kriseintervention (der principielt og reelt også kan omfatte andre former 
for kriser, og ikke blot selvmordsadfærd) kan betragtes som ”eksisterende tjenester”. I 
det omfang, ”overdragelsesfunktionen” (til det sociale system) etableres som en inte-
greret del af systemet, eller en i forvejen eksisterende instans i det sociale system an-
vendes som ”overdragelsesfunktion”, vil den omhandlede linje med satsning på ”eksi-
sterende tjenester” være intakt. 
  
Flere af modelprojekterne har med vekslende held og med vekslende udsigt til stabil 
holdbarhed forsøgt at etablere samspil og samarbejder på tværs af sektorer, der kan 
opfattes som fundament eller del af bestræbelser på indsatser, orienteret mod behand-
lingskæder.  
 
Flere modelprojekter har fokuseret på øget samarbejde mellem sygehussektor og soci-
alsektor eller på øget samarbejde mellem sygehussektor og kommunal eller amtskom-
munal sektor. 
 
Som nævnt i andre sammenhænge i denne rapport, har modelprojekterne i forbindelse 
med sådanne tværsektorielle indsatser været inde på et terræn, der i forvejen er vanske-
ligt at betræde, og hvor driftsmæssige rutiner og procedurer kan være vanskelige at 
etablere og vedligeholde, selvmed forankring, ledelsesmæssigt og styringsmæssigt, på 
højt niveau. Dette betyder dog ikke, at det vil være umuligt, eller at samarbejdet mel-
lem de forskellige sektorer og instanser altid vil være svært og behæftet med dårlige 
erfaringer.  
 
Bl.a. erfaringerne fra Norge indikerer, at etablering af behandlingskæder, der kræver 
medinddragelse af instanser fra både sygehussystemet og den kommunale sektor forud-
sætter både forankring på topledelsesniveau og gensidigt forpligtende koordinations- 
og samarbejdsmodeller. 
 
I et vist omfang har der været tale om en sådan præmis i modelprojekt 26, idet kun én 
kommune (Hillerød) var inddraget. Der har dog heller ikke i dette projekt været ansat-
ser til egentlig beskrivelse eller etablering af behandlingskæder. 
 
I modelprojekt 24 har der været satset på etablering af en form for behandlingskæde 
mellem sygehussystemet og det sociale system gennem etablering af samarbejde mel-
lem sygehus og relevante kommuner. Kun en enkelt kommune har været inddraget i 
dette projektforløb – og i den sammenhæng lykkedes det ikke at etablere et klientfor-
løb.  
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7.7  Perspektivering vedrørende behandlingskæder 
Der er taget en række initiativer i modelprojekterne vedrørende forsøg på etablering af 
sikre og mere bæredygtige behandlingsmuligheder samt forbedringer af vurdering og 
visitation for særligt udsatte. Der er etableret nøglepersonordninger, lodsfunktioner, 
ligesom der fokuseres på indarbejdelse af standardiserede procedurer. Inden for feltet 
er der også i flere sammenhænge satset på uddannelse og kompetenceudvikling af per-
sonale – såvel generelt som i mere specifik sammenhæng.  
 
Det er MUUSMANNs opfattelse, at disse initiativer i flere sammenhænge har givet 
positive resultater og ikke mindst øget opmærksomhed på problemstillinger vedrørende 
selvmordsadfærd.  
 
Det er imidlertid vores opfattelse, at der fremadrettet bør iværksættes særlige og eks-
traordinære indsatser/tiltag for at sikre egentlige forbedringer i behandlingsforløbene 
generelt og i forhold til risikogrupperne. Aktivitetstiltag har vist sig at skærpe opmærk-
somheden om tilsvarende forhold – og dette kunne være en vej for at intensivere nye 
initiativer for mere systematiske tiltag til forbedringer af behandlingsmuligheder, og 
herunder vurdering og visitation – også i forhold til bestemte risikogrupper. 
 
Med henblik på at bringe aktiviteter inden for det selvmordsforebyggende område, her-
under modelprojekter, ud af ”det lukkede rum”, de ofte befinder sig i, kunne der være 
muligheder i at indpasse selvmordsberedskab i allerede eksisterende beredskaber og 
dermed skabe mere integrerede rammer for de selvmordsforebyggende indsatser. Inte-
grationen kan såvel indgå i eksisterende funktionsrettede beredskaber, som findes i fle-
re sygehussystemer, men kunne også tilvejebringes vi inddragelse i de kriseteams, som 
findes i flere amter. Det er her væsentligt at bemærke, at disse teams ikke er etableret i 
alle amter.   
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8.  Kompetenceudvikling i modelprojekterne 

Kompetenceudvikling i relation til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord er 
defineret som udvikling af fagpersoners og andres, herunder frivilliges, kompetencer 
og viden om selvmordsadfærd og forebyggelse gennem undervisning, supervision eller 
anden formidling. Ved fagpersoner og andre som frivillige sigtes der både på overord-
net kompetenceudvikling af personale på sygehuse, afdelinger, i institutioner, i kom-
muner, etc. som i dagligdagen kunne komme i kontakt med personer med selvmordsad-
færd. Men der sigtes også mere snævert på specifik og længerevarende kompetenceud-
vikling, herunder uddannelse af specifikke ressourcepersoner tilknyttet de enkelte mo-
delprojekter.  
 
Spektret af kompetenceudvikling kan i relation til ovenstående på den ene side siges at 
udgøre en generel og bred satsning på kompetenceudvikling og uddannelse i forhold til 
læger, sygeplejersker, socialarbejdere, m.v., der er langt væk fra det direkte behand-
lings- og forebyggelsesmiljø, men som er i kontakt med bestemte risikogrupper eller  
bestemte miljøer, hvor selvmordsadfærd kan være mere fremherskende end normalt. 
Det overordnede formål med kompetenceudvikling er at styrke ovennævnte parters 
evne til at identificere og visitere personer med selvmordsadfærd. På den anden side er 
kompetenceudvikling og uddannelse mere specifik og fokuseret i forhold til bestemte 
faggrupper eller funktionsområder med det formål at sikre et bedre grundlag for direkte 
klient- eller patientindsatser. Det kan måske ligefrem føre til uddannelse af specialise-
rede ressource- eller nøglepersoner, som bistår i identifikationen og visitationen samt i 
selve forløbet med personen med selvmordsadfærd. Disse to yderpunkter behøver ikke 
nødvendigvis at være et spørgsmål om enten eller men kan supplere hinanden. 
 
I forbindelse med inddelingen i hovedgrupper var der ni modelprojekter, der havde 
fokus på kompetenceudvikling. Elementer af kompetenceudvikling indgår dog i mange 
modelprojekter, hvorfor det samlede antal af modelprojekter med kompetenceudvik-
lingsaktiviteter snarere er det dobbelte, hvis også klientfokuserede modelprojekter og 
modelprojekter med primær fokus på strategi og struktur medtages. 
 
I dette kapitel beskrives de overordnede aktiviteter i form af kursus-
forløb/moduler/oplæg i relation til kompetenceudvikling i selvmordsforebyggelse, lige-
som antallet af kursusdeltagere beskrives for de modelprojekter, hvor der er elementer 
af kompetenceudvikling. Disse aktivitetsdata giver en indikation af aktiviteten og 
fremdriften i det enkelte modelprojekt, men udtrykker ikke nødvendigvis noget om 
kompetenceudviklingens kvalitet. Derfor vil gode eksempler på kompetenceudvikling 
og undervisning i udvalgte modelprojekter blive præsenteret. De gode eksempler vil 
medvirke til at identificere især muligheder, men også barrierer, for kompetenceudvik-
ling i modelprojekternes forløb, jf. et af delmålene i den tværgående evaluering. 
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Det skal i den forbindelse understreges, at hensigten med denne udvælgelse er at rang-
ordne kompetenceudviklingen i modelprojekterne, idet kompetenceudviklingstiltagene 
har en heterogen karakter, der vil gøre det svært. Omvendt er det heller ikke hensigts-
mæssigt - endsige praktisk muligt - at præsentere alle relevante modelprojekters kom-
petenceudvikling. De udvalgte modelprojekter er dog gode eksempler på kompetence-
udvikling i forhold til forskellige personalegrupper, samarbejdspartnere og frivillige. 
Endelig vil modelprojektledernes egne kvalitative vurdering af kompetenceudviklingen 
i det enkelte projekt blive beskrevet. 
 
 
8.1   Kompetenceudviklingsaktiviteter 
Nedenfor i tabel 8 præsenteres 18 modelprojekter, som indeholder kompetenceudvik-
lingsaktiviteterne. Som beskrevet i sidste afsnit er kompetenceudviklingsaktiviteterne, 
som en indikator for fremdrift og aktivitet i modelprojekterne, udtrykt ved antallet af 
kurser/moduler/oplæg samt antal deltagere. Disse data er registreret af det enkelte mo-
delprojekt efter aftale med evaluator og indsamlet i forbindelse med 2. interviewrunde. 
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Tabel 8. Kompetenceudviklingsaktiviteter i modelprojekterne.  
Projekt Kursusforløb Deltagere Uddybende kommentarer 

25 45 570 370 deltagere i undervisning og 200 deltagere i temadag. 
26 11 181 4 temaeftermiddage, 2 kompetence- og procedureudviklingsdage, 2 

erfaringsudvekslingsdage, og 3 præsentations-/dialogdage for PPR, 
Hillerød Kommune og sygehus, lærere, sundhedsplejen, frivillige. 

27 1 -- Endagskonference. 
28 34 150 34 kursusforløb i kommuner, med samarbejdspartnere, professio-

nelle, samt en konference med 100 deltagere. 
32 12 380 Bl.a. intro-kurser på de fire sygehuse i Vejle Amt, og møde i amts-

ligt netværk 3 gange årligt. 
35 19 285 Af de 19 kursusdage er to temadage for alle sygehuse. 
37 1 25 Kursusforløb over 11 aftener til gruppelederuddannelse af 12 unge 

frivillige til Café Lytten + 25 der har deltaget i inspirationsaftener. 
41 5 100 80 deltagere: 3 á to dages varighed, 2 á en dags varighed, samt 5 

netværksgrupper for forældre til børn med handicap 3-12 deltagere. 
49 10 350 350 har modtaget undervisning og 45-50 har fået supervision. 
51 3 65 Workshop med 65 deltagere og 2 seminarer. 
74 1 40 Uddannelse af 40 kommunale nøglepersoner på 3 dages kursus. 
76 12 200 Kompetenceudvikling af personalet ved 12 interne/eksterne oplæg. 
77 18 114 Opkvalificering af ca. 114 personer på sygehusene, hvor af nogle 

også har modtaget løbende supervision fra Psykologafdelingen. 
79 3 13 13 frivillige udvalgt ud af 23 ansøgere til lodsordning. Gennemgået 

kursusforløb i oktober 2003 fordelt på 3 moduler på i alt 18 timer.  
82 1 -- Konference. 
85 12 295 Livsmodsundervisning af 115 unge mellem 15-18 år på 5 skoler. 

Desuden 15 deltagere per gang til 12 kompetenceudviklingsmøder i 
Ungdomshuset og 55 deltagere i dialogmøde (Ung info). 

88 45  517 Kompetenceudviklingskurser i Horsens og i Give kommuner. 
94 180 160 174 rekrutteringssamtaler. 125 nye frivillige har gennemført Livsli-

niens introduktionsuddannelse, ”følperiode”, temaaftner og videre-
uddannelse, såvel som 60 frivillige, der allerede arbejdede der. 

 
Tabel 8 viser, at mere end 3.000 fagpersoner, frivillige og andre har deltaget i en eller 
anden form for kompetenceudvikling, konference, seminar eller lignende om selv-
mordsforebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord som led i et af modelprojekterne. 
Dette antal forventes endda at være lavt sat, idet ikke alle deltagere i modelprojekternes 
aktiviteter har kunne opgøres.  
 
Blandt de relevante modelprojekter med indhold af kompetenceudvikling vurderer alle 
projektledere, at den gennemførte kompetenceudvikling i modelprojektet har været 
tilfredsstillende (tabel 9). Projekter hvor spørgsmålet har været irrelevant, er modelpro-
jekter med hovedfokus på klienter. 
 
Tabel 9. Modelprojekternes egen vurdering af kompetenceudviklingen i projekterne 

Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Irrelevant 
15 0 9 

Note: Uoplyst for modelprojekt 26, 27 og 33. 
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Endelig har der været to modelprojekter (modelprojekt 27 og 82), hvis overordnede 
fokus har været at udvikle amtslige strategier for det selvmordsforebyggende arbejde i 
henholdsvis Storstrøms Amt og Nordjyllands Amt. I denne proces har der været afholdt 
et væsentligt antal møder, som er blevet afsluttet med en konference eller temadag for 
en bredere kreds af interessenter. Modelprojektet i Nordjyllands Amt er dog kun halv-
vejs, idet der er lavet en indstilling om en fremtidig strategi for selvmordsforebyggelse 
i Nordjyllands Amt fra arbejdsgruppen til de amtslige politikere, hvis beslutning man 
nu afventer, før planerne kan føres ud i livet.  
 
 
8.2  Overordnede typer af kompetenceudvikling 
Som beskrevet indledningsvist i kapitlet kan man skelne mellem to former for kompe-
tenceudvikling. På den ene side findes kompetenceudvikling, som er baseret på decide-
ret og specifik uddannelse/kursusforløb henvendt til fagpersoner og frivillige, der ud-
dannes til at være nøglepersoner, ressourcepersoner, frivillige lodser til lodsordning, 
gruppeledere for unge, såvel som uddannelse af frivillige medarbejdere i frivilligpro-
jekterne. Dette er i forskelligt omfang tilfældet i modelprojekterne 74, 28, 25, 37, 79, 
30, og 94 - enten etableret i selve modelprojektet eller som forslag til videreopfølgning. 
For eksempel har man i modelprojekt 28 kompetenceudviklet kontaktpersoner fra de 
enkelte kommuner og haft overvejelser om en lodsordning, som dog ikke viste sig nød-
vendig, idet kravet hertil allerede eksisterede i serviceloven i relation til kommunerne. 
 
Den anden gruppe af modelprojekter fokuserer på mere generel og bred kompetence-
udvikling af personale og samarbejdspartnere i den omkringliggende organisation med 
det overordnede formål at oplære i signaler og adfærd omkring selvmord og tilveje-
bringe basal viden om selvmordsadfærd. Målet er, at medarbejdere bedre kan håndtere 
situationer med klienter med selvmordsadfærd, det vil sige vide, hvordan man skal for-
holde sig (vurdere), og hvor der i givet fald kan hentes hjælp (visitere). En sådanne 
kompetenceudvikling kan bestå af kursusdage, oplæg, intern efteruddannelse, fyraf-
tensmøder, tema- og dialogdage, konferencer, seminarer og workshops. Eksempler 
herpå findes i modelprojekt 25, 26, 28, 32, 35, 41, 49, 51, 76, 77, 85 og 88. For eksem-
pel har modelprojekt 76 ved forskellige kursus- og foredragsaktiviteter kompetenceud-
viklet personalet i Medicinsk Visitations Afsnit og Skadestuen / Modtagelse på Aaben-
raa Sygehus i forhold til selvmordsforebyggelse og identifikation af selvmordsadfærd.  
Ligeledes har modelprojekt 49 kompetenceudviklet personalet på de samarbejdende 
somatiske afdelinger. Ud over specifik kompetenceudvikling af kontaktpersoner i mo-
delprojekt 28, har der samtidig været mere generel kompetenceudvikling med informa-
tion om modelprojektet og dets elementer i forhold til samarbejdspartnere, omverdenen 
og andre interessenter.  
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8.3  Udvalgte eksempler på kompetenceudvikling i modelprojekterne 
Nedenfor præsenteres kompetenceudviklingselementet i fire modelprojekter. Model-
projekterne er udvalgt af evaluator som værende gode eksempler, idet der dog er man-
ge modelprojekter med god og interessant kompetenceudvikling. Andre tilgange, f.eks. 
pædagogiske, som i modelprojekt 51, kunne have været valgt. De udvalgte modelpro-
jekter skal derfor også først og fremmest betragtes som en inspirationskilde for fremti-
dig arbejde med kompetenceudvikling af selvmordsforebyggelse og kompetenceudvik-
ling vedrørende identifikation og håndtering af personer med selvmordsadfærd. Der 
henvises til de enkelte modelprojekter, såvel som alle øvrige modelprojekter for yderli-
gere inspiration og oplysninger om kompetenceudvikling på området. 
 
 
8.3.1 Modelprojekt 88. Forebyggelse af selvmord blandt ældre, Vejle Amt 
 
Modelprojektet i Vejle Amt, der som det eneste sammen med modelprojekt 33 (fase 1) 
beskæftiger sig med ældre og selvmord, indeholder en betydelig og udbredt kompeten-
ceudviklingsdel i de to kommuner – Horsens og Give – hvor projektet gennemføres. 
Kompetenceudviklingen i modelprojektet kan siges at være todelt. Dels udarbejdes der 
informationsmateriale om modelprojektet i form af en informationsmappe, der fungerer 
som undervisningsmateriale, samt en håndbog til den enkelte medarbejder. Dels fore-
går der undervisning og formidling i forhold til ansatte, frivillige og offentligheden i 
øvrigt. Hensigten med undervisningen af ansatte i hjemmeplejen er i sidste ende at give 
mulighed for uddannelse af nøglepersoner, der kan holdes opdateret og kvalificeret via 
et amtsligt netværk, og som kan spille en videre rolle i forhold til at uddanne andet per-
sonale i fremtiden. 
 
Neden for i tabel 10 og 11 er det overordnede indhold af kompetenceudviklingsaktivi-
teterne i de to kommuner i modelprojekt 88 præsenteret. 
 
Tabel 10. Oversigt over kompetenceudviklingsaktiviteter i Horsens Kommune. 
Aktivitet Målgruppe Emne Emne Emne Emne Emne 
Foredragsrække 
4 arrangementer 
kl. 15.30-18.00 

Alle interessere-
de 

Depression Tab, sorg og 
kriser. 

Selvmord Menneskesyn og 
værdier 

 

Temaaftner 
5 aftner  
kl. 18.30-21.30 

Social- og sund-
hedsassistenter 

Selvmord Sorg og kri-
ser. 

Depression Ældre og døden Rutiner og 
handleplaner

Tværfagligt 
3 dages kursus + 
opfølgningsdag 

Læger, præster, 
sygeplejersker, 
visitatorer, soci-
alrådgivere, tera-
peuter, forebyg-
gende medarbej. 

Selvmord og 
forebyggelse 

a) Tab, kriser 
og sorg 
b) Depression 
c) Spise- og 
drikke væg-
ring 

a) Efterladte 
b) Familier og 
fagpersoner 
c) Den vanske-
lige samtale 
d) Rutiner og 
handleplaner 

Opfølgning i 
forhold til hand-
leplaner og sam-
arbejdsmodeller 

 

Kursus 
1½ dag 

Frivillige Tab, sorg og 
kriser. De-
pression og 
selvmord 

Kommunika-
tion Hvad er 
de frivilliges 
rolle? 

   

Kilde: Modelprojekt 88. 
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Tabel 11. Oversigt over kompetenceudviklingsaktiviteter i Give Kommune. 
Aktivitet Målgruppe Emne Emne Emne Emne Emne Emne Emne 
Offentligt arran-
gement  
u. tilmelding 
kl. 19-21 

Alle interesse-
rede 

Depressi-
on 

      

4 Offentlige 
arrangementer 
5 aftner  
kl. 15.00-17.30 

Alle interesse-
rede 

Depressi-
on 

Tab, 
kriser og 
sorg. 

Selvmord Holdnin-
ger til 
ældre 

   

2 heldags + 5 
halvdags under-
visning 

Frivillige Selv-
mordsfo-
rebyggel-
se 

Tab, 
kriser og 
sorg 

Depressi-
on 

Alkohol Livstræt-
hed/livs-
mæthed 

Kommu-
nikation 

Efterladte 

2 heldags + 5 
halvdags under-
visning 

Frivillige Do do do do Do do Do 

Tværfagligt 
kursus 2 heldags 
+ 5 halvdags 
undervisning 

Fagpersonale i 
hjemmeplejen 

Selv-
mordsfo-
rebyggel-
se 

Tab, 
kriser og 
sorg 

Depressi-
on 

Alkohol Livstræt-
hed/livs-
mæthed 
Værdig-
hed 

Kommu-
nikation 
Spise-
/drikke-
vægring 

Efterladte 

Tværfagligt 
kursus 2 heldags 
+ 5 halvdags 
undervisning 

Fagpersonale i 
hjemmeplejen 

do Do do do do do Do 

Kilde: Modelprojekt 88. 
 
Som det fremgår af tabellerne har der været en række gennemgående temaer for kom-
petenceudviklingen i relation til gruppen af selvmordstruede ældre, herunder depressi-
on, tab, sorg og kriser, og spise-/drikkevægring. Undervisningsforløbene for fagperso-
ner og frivillige har varet op til tre måneder. 
 
En bred skare af personer - lige fra den brede offentlighed over til konkrete fagperso-
ner, og frivillige - har deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteterne i Horsens og Give. 
Dog har de mest intensive forløb været centreret omkring fagpersoner med henblik på 
at uddanne nøglepersoner. I Give har man dog, som andre modelprojekter, haft det 
problem, at læger (praktiserende læger) og præster ikke har deltaget i kompetenceud-
viklingen trods invitation. Vigtigheden af PR-aktiviteter og det at gøre opmærksom på 
sådanne aktiviteter, som det også konkluderes i modelprojektet, bør derfor ikke under-
vurderes. Undervisningen er løbende blevet evalueret ved uddeling af spørgeskemaer. 
 
Undervisningstemaerne, som de er præsenteret ovenfor, samt undervisningsmaterialet, 
der forefindes i projektets informationsmappe, kan med fordel efter aftale benyttes af 
andre amter og kommuner, der påtænker at styrke den selvmordsforebyggende indsats i 
relation til ældre, jf. denne gruppes høje selvmordsrate. For yderligere oplysninger om 
kompetenceudviklingen og undervisningsmaterialet (informationsmappen) henvises der 
til modelprojekt 88, Vejle Amt. 
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8.3.2  Modelprojekt 74. Opkvalificering af socialarbejdere med kontakt til 
  selvmordstruede unge. Et kvalitetsudviklingsprojekt. Århus Kommune 
 
Modelprojekt 74 har overordnet haft til formål at opkvalificere og dermed kompeten-
ceudvikle socialarbejdere i Århus, således at de kan håndtere kontakten med unge (14-
20 årige) med selvmordsadfærd. Kompetenceudviklingen er dels sket via videreudvik-
ling af en håndbog til socialarbejdere, hvor information om risikogrupper er indarbej-
det, ligesom at håndbogen er gjort elektronisk med adgang fra Århus Kommunes intra-
net. Endvidere har en væsentlig kompetenceudviklingsaktivitet i modelprojektet bestået 
i at udvikle en nøglepersonstruktur (superbrugere) i alle relevante afdelinger i kommu-
nens socialforvaltning.  
 
En nøgleperson opfattes i projektet som en medarbejder, der i forvejen er ansat i afde-
lingen, men som samtidig kan have til opgave fortløbende at fastholde kollegaernes 
opmærksomhed på mistrivselssymptomer og herunder specielt tegn på selvmordsad-
færd. I praksis blev nøglepersonerne identificeret via invitation til et internetkursus for 
interesserede medarbejdere. Ved tilmelding til kurset forudsattes også en accept af at 
påtage sig forpligtigelserne i relation til nøglepersonsfunktionen. Kurset for kommende 
nøglepersoner indeholdt følgende temaer, jf. tabel 12, idet der var fokus på relationen 
til unge med selvmordsadfærd: 

 
Tabel 12. Mål og indhold af introduktionskurset til frivillige på Livslinien.  

• Psykiatrisk skadestue v. reservelæge Lene Ruge Møller. 
• At kunne rumme selvmordsadfærd, v. konsulent/sygeplejerske Mette Vinther Ernst.  
• Unge og misbrug, v. psykolog Asgar Neumann. 
• En præst fortæller, v. Ruth Wegeberg, Skjoldhøj Kirke. 
• Tema: Selvmordsadfærd som kommunikation, v. konsulent Elene Fleischer. 
• Tema: Selvskadende handlinger, v. psykoterapeut Eva Hildebrand. 
• Tema: Samtalen med den selvmordstruede unge, v. centerleder/psykolog Bente Hjorth 

Madsen, Center for Selvmordsforebyggelse. 
Kilde: Modelprojekt 74. 
 
Kurset blev positivt evalueret af deltagerne. Alle 40 nøglepersoner, der deltog i kurset, 
fik adgang til den netbaserede håndbog, der fungerede som undervisningsmateriale to 
uger før kursets start. Senere fik alle medarbejdere i kommunen adgang til håndbogen, 
og det overvejes nu at bearbejde håndbogen, så den kan bruges i andre kommuner. Det-
te er især et interessant aspekt set i lyset af mulighederne for at generalisere og udbrede 
projektets idéer. 
 
En vigtig forudsætning for en del af succesen i Århus med den netbaserede håndbog og 
uddannelsen af nøglepersoner i kommunen ligger dels i, at man har haft en lang histo-
risk tradition for at arbejde med selvmordsforebyggelse i kommunen. Man startede al-
lerede tilbage i 1994 og sikrede fra starten en ledelsesmæssig forankring af projektet 
via projektlederens placering som behandlingsleder i Ungdomshuset. Projektet var der-
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for fra start med på højeste ledelsesniveau og kunne top-down implementeres. Succe-
sen giver grund til at tro på forsat udvikling af nøglepersonsordningen. 
 
 
8.3.3  Modelprojekt 28. Selvmordsforebyggelse for børn og unge på Vestfyn 
 
Det overordnede formål med modelprojekt 28, gennemført i Børne- og Ungerådgivnin-
gen Vestfyn, Fyns Amt, har været at sikre en god og hurtig opsøgning, vurdering og 
visitation til relevant opfølgning og eventuel behandling af børn og unge i selvmordsfa-
re. Projektet har samarbejdet med 9 vestfynske kommuner, hvori der er udpeget kon-
taktpersoner. Modelprojektet er i sit set-up opdelt i en række komponenter efter Pro-
gramteorien (Program Logic Model) – oversigtskomponenter, starterkomponenter, 
driftskomponenter og vedligeholdelseskomponenter, der igen er yderligere underop-
delt. I denne proces sker der løbende kompetenceudvikling af de kommunale ressour-
cepersoner - både med mødeaktivitet og kursusaktivitet. 
 
De kompetenceudviklende aktiviteter skal primært findes i forløbskomponent II og 
etablering af lodsfunktion under starterkomponenter. Målet med forløbskomponent II 
var at etablere et beredskab og fungerende rutiner i den enkelte kommune med sam-
menhæng til behandlingskæden for opfølgning af børn og unge i selvmordsfare. Efter 
at de ni kommuner havde givet deres tilsagn, blev der i denne fase gennemført intro-
kurser á 2 timers varighed i hver af de ni kommuner for de kommunale arbejdsgrupper, 
der typisk bestod af lederen af den lokale børne- og ungeforvaltning, socialrådgiver fra 
socialforvaltningen, familiekonsulenter, sundhedsplejersker, lærere/skoleledere og evt. 
PPR-psykologer og gademedarbejdere. Der er derfor i høj grad tale om tværfaglige 
grupper. Intro-kurset skulle introducere til børn og unge og selvmordsproblematikken 
og præsentere modelprojektets intentioner. 
 
Herefter fulgte der i forløbskomponent II en aftalerunde samt beskrivende, formidlende 
og fremlæggende runder i forhold til etablering af beredskab/rutiner for opfølgning af 
børn og unge i selvmordsfare (modul I-III). I modul IV gennemførtes et efteruddannel-
seskursus for fagpersoner i behandlingskæden, dvs. bl.a. fra kommunerne, Odense 
Universitetshospital, Det Børnepsykiatriske Hus og Børne- og Ungerådgivningen, 
Vestfyn. Formålet med efteruddannelsen var at give fagpersonerne større tryghed og 
sikkerhed i mødet med børn og unge i selvmordsfare samt at give deltagerne en for-
nemmelse af at være et led i behandlingskæden og en del af et netværk. Det væsentlig-
ste indhold af kursusprogrammet, med undervisere, fremgår nedenfor af tabel 13.  
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Tabel 13. Kursusprogram for modul IV. Hjælp til børn og unge i selvmordsfare. 
• Holdninger til selvmord (arbejde individuelt, i dyader og i plenum). 
• Oplæg ved Ida Koch om selvmordsforsøg/selvmord og selvskadende handlinger hos un-

ge. 
• Film: "Når bægeret flyder over" af Per Wennick. 
• Oplæg ved Ida Koch om suicidal transmission, suicidalprocessen og risikovurdering. 
• Oplæg ved Ida Koch om den gode samtale og suicidal kommunikation. 
• Rollespil 1 og 2. 
• Oplæg ved Ida Koch om at arbejde med ´døden inde på livet´. 
• Oplæg ved Kim Larsen og Bjørn Clausen om at arbejde tværsektorialt og i en behand-

lingskæde.  
• Oplæg ved socialrådgiver Tina Abildgaard, Ejby Kommune om arbejdet som kontaktper-

son. 
• Oplæg ved Anna Knudsen og Søren Krogh om Forebyggelsescentrets arbejde.  
• Oplæg ved Kim Larsen og Bjørn Clausen om faldgruber og vedligeholdelse af behand-

lingskæden. Brug af hjemmeside og materialer.  
Kilde: Modelprojekt 28. 
 
Herefter blev behandlingskæderne med kommunerne som centrale aktører sammen 
med specialister som Det Børnepsykiatriske Hus og Børne- og Ungerådgivningen Vest-
fyn formelt etableret og sat i drift. Drifts- og vedligeholdelseskomponenter er indtænkt 
i det videre forløb. 
 
Som tidligere nævnt var det meningen, at modelprojektet også skulle have etableret en 
lodskomponent som et sidste trin før implementeringen. Inspireret af Bærum-modellen 
i Norgen var det Lodsens opgave at være kontaktskabende, kende muligheder og være i 
stand til at guide den selvmordstruede unge. Det blev dog i modelprojektet besluttet, at 
lodsordningen ikke skulle udvikles og indgå i behandlingskæden, idet en del af dens 
rolle og ansvar allerede i dag påhviler kommunerne, der jf. Loven om Sociale Service-
ydelser § 40,2,7 ”kan udpege og honorere en fast kontaktperson”. Derfor blev det fra-
valgt og lodser endte derfor med ikke at skulle uddannes som en del af modelprojektets 
kompetenceudvikling. 
 
Idet modelprojekt 28’s behandlingskæder nu er implementeret og i drift i de ni vestfyn-
ske kommuner og erfaringsgrundlaget med dem øget, synes der at være god mulighed 
for andre steder at udnytte tanker og idéer bag projektet og dets fokus på selvmordstru-
ede børn og unge. Dette gælder komponentstrukturen og den indeholdte kompetence-
udvikling. Der henvises til modelprojektet og deres projektrapport (se bilag 1) for yder-
ligere oplysninger. 
 
 
8.3.4  Modelprojekt 94. Kvalitetssikring af det frivillige arbejde med forebyggelse  
  af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark – en drejebog. Livslinien 
 
Livslinien har i et kvalitetssikringsprojekt (modelprojekt 94) haft fokus på kompeten-
ceudvikling af de frivillige på livslinien med henblik på at sikre ensartet værdigrundlag, 
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holdninger og metoder samt at udvikle uddannelsesprogrammer og sikre regelmæssig 
supervision og videreuddannelse af frivillige efterfølgende. Fokus var både på nyre-
krutterede frivillige og daværende frivillige.  
 
I forhold til rekruttering af nye frivillige, der passede til disse ensartede grundlag, ud-
viklede man en kompetenceanalyse, der skulle identificere spidskompetencer og kom-
petencer, som den enkelte frivillige skulle besidde. Endvidere blev der udviklet en 
spørgeguide til brug for rekrutteringssamtalen. Endelig besluttede man at målrette an-
nonceringen efter nye frivillige til nogle der havde en relevant faglig baggrund. Disse 
frivillige blev defineret som værende inden for de sociale- og sundhedsfaglige fag.  
 
Selve introduktionskurset for de nyrekrutterede frivillige, der blev udviklet af Livsli-
nien sammen med eksterne undervisere med erfaring med selvmordsforebyggende ar-
bejde, bestod af tre moduler fordelt på to hverdagsaftner og en weekend - i alt 26 timer. 
Overordnet var målet med de tre moduler som opstillet nedenfor i punktform (tabel 
14). 
 
Tabel 14. Mål og indhold af introduktionskurset til frivillige på Livslinien.  

• Introducere den enkelte frivillige til et hold. 
• Faktuel viden om selvmord og selvmordsforsøg. 
• Viden om telefonrådgivning – betingelser og muligheder. 
• Samtaleteknik og øvelser i samtaleteknik. 
• Øvelser om holdninger til selvmord. 
• Psykisk førstehjælp – viden om sorg og krise. 
• Træning i risikovurdering af selvmordsfare. 
• Viden om Livsliniens retningslinjer/kultur/målsætninger/værdigrundlag. 
• Lovgivning og jura. 
• Træning i procedurer ved opkald, hvor en opkalder kan være i akut selvmordsfare. 
• Viden om psykiske lidelser. 
• Viden om telefonsamtale med psykisk syge. 
• Kendskab til og betydning af viderehenvisning af brugere, som har brug for egentlig be-

handling i forbindelse med konkret eller potentiel selvmordsfare. 
• Træning i ovenstående gennem rollespil og debat. 

Kilde: Modelprojekt 94. 
 
Underviserne på introduktionskurset, som også eksisterende frivillige gennemgik, var 
både interne og eksterne og med psykolog- og socialrådgiverbaggrund. I mellem modu-
lerne blev de nyrekrutterede frivillige yderligere kompetenceudviklet i rollen som fri-
villig i Livslinien, idet de mellem modul 1 og 2 deltog som lyttevagter sammen med en 
erfaren frivillig, og mellem modul 2 og 3 har følvagter med de første rigtige samtaler 
superviseret af en erfaren frivillig. Derudover indgik krav om løbende supervision. 
 
For andre ”frivilligorganisationer” eller offentlige projekter, der i høj grad samarbejder 
med og benytter frivillige, kan der være vigtige erfaringer og elementer at hente i 
Livsliniens model for kompetenceudvikling af nyrekrutterede frivillige. Også hvis må-
let er at sikre en ensartethed i det frivillige arbejde og udgangspunkt i samme holdnin-
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ger og værdigrundlag, som den institution man arbejder for. For yderligere oplysninger 
om kompetenceudviklingsprogrammet kan Livslinien kontaktes, idet der skal indgås 
aftale med dem om eventuel brug af konceptet. Livslinien kan i den sammenhæng også 
selv bidrage med undervisning, hvilket de blandt andet har gjort i modelprojekt 79 i 
Storstrøms Amt. 
 
 
8.4 Perspektivering vedrørende kompetenceudvikling 
Dette kapitel har betragtet kompetenceudviklingsaktiviteterne i modelprojekterne - bå-
de ud fra et kvantitativt og aktivitetsfokuseret aspekt og et mere kvalitativt aspekt med 
præsentation af kompetenceudviklingen, som den udformer sig i udvalgte modelprojek-
ter. Et delmål med den tværgående evaluering har netop været at identificere barrierer 
og muligheder for kompetenceudvikling som led i modelprojektforløbene. 
 
Mange modelprojekter indeholder elementer af kompetenceudvikling i større eller 
mindre grad. Generelt har omfanget af kompetenceudvikling også været stort. Til 
sammenligning vurderede Helsetilsynet i den norske evaluering, at igangsætning af 
uddannelsesinitiativer i forhold til behandlerne og generel kompetenceudvikling har 
været afgørende for de gennemførte projekters succes. Det samme kan man sige om 
mange af de danske modelprojekter, der uden kompetenceudvikling af personale, frivil-
lige og offentligheden ikke ville være blevet realiseret. 
 
MUUSMANN har overordnet valgt at skelne mellem to overordnede niveauer for 
kompetenceudvikling – henholdsvis det generelle og det specifikke niveau. På det ge-
nerelle niveau igangsættes kompetenceudviklings- og informationsaktiviteter i forhold 
til grupper (professionelle og offentligheden), som kun sjældent i dagligdagen vil møde 
en selvmordstruet. Omvendt på det specifikke niveau for kompetenceudvikling foreta-
ges der uddannelse i selvmordsforebyggelse og selvmordsadfærd blandt personale, fri-
villige etc., som tit vil støde på personer, der udviser selvmordsadfærd. Dette kan i nog-
le tilfælde udmønte sig i uddannelse af helt centrale ressourcepersoner, såsom nøgle-
personer, lodser, etc.  
 
Givet anbefalingen og fokus i kapitlet om behandlingskæder – fokus på kriseinterventi-
onsforanstaltninger og lodsfunktioner - er det alt andet lige de specifikke kompetence-
udviklingsaktiviteter, som MUUSMANN finder mest interessante. Dette set i relation 
til fastholdelse af en høj ekspertise. Omvendt udelukker det dog ikke bredere koncep-
ter, hvor man søger at sprede en generel information til en bredere kreds. Men det 
overvejende fokus bør være på den specifikke kompetenceudvikling for, således at der 
skal være sammenhæng med de foreslåede behandlingskæder. 
 
I relation til barrierer og muligheder for kompetenceudvikling synes der først og frem-
mest at være mange muligheder tilstede, hvis man kigger på de enkelte modelprojekter. 
Også i relation til forskellige organisatoriske kontekster. Dette er også en klar årsag til, 
at evaluator ikke direkte har rangordnet modelprojekterne i forhold til kvaliteten af de-
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res kompetenceudvikling. Hertil er det for heterogent, og der er som sagt mange gode 
eksempler og idéer, som ikke er relevante at vurdere i forhold til en eller anden organi-
satorisk kontekst. Den interesserede læser opfordres til selv at søge inspiration i de en-
kelte modelprojekter i forhold til den relevante kompetenceudvikling og det relevante 
undervisningsmateriale. Henvisninger til alle modelprojekter fremgår af bilag 1. 
 
Enkelte barrierer i forhold til kompetenceudvikling skal dog fremhæves, idet det giver 
andre parter mulighed for at tage højde herfor.  
 
Kompetenceudvikling sker fra person til person, og vil forsvinde, hvis den kompeten-
ceudviklede ikke længere er i organisationen og der dermed ikke sikres en overgang af 
den opnåede viden til andre. I et sygehusmiljø med stor personaleomsætning kan dette 
være et væsentligt problem, som man må forholde sig til og overveje, om det ”nytter” 
f.eks. at kompetenceudvikle hele personalegrupper. En yderligere problematik relateret 
hertil er, at viden hele tiden fornys. Derfor skal kompetenceudviklede reelt set opdate-
res ved efteruddannelse, og undervisningsmateriale, hjemmesider, etc. skal vedligehol-
delse med henblik på fortsat at være relevant og brugbart.  
 
En fordel ved at udpege centrale nøglemedarbejdere kan have den effekt, at det er 
nemmere at opdatere en mindre gruppe, som måske givet deres specielle funktion og 
kompetence også vil være mindre tilbøjelige til at skifte job eller skifte til et job med 
lignende specialfunktioner, så viden i mindre grad går tabt. 
 
En anden problemstilling og barrierer for det kompetenceudviklende arbejde med 
selvmordsforebyggelse er, hvordan man sikrer, at der sker en udbredelse, læring og 
eventuelt implementering af kompetenceudviklende tiltag i andre institutioner og orga-
nisationer end dem, der har haft et modelprojekt. Mange vil være tilbøjelige til at ud-
vikle deres egne modeller og uddannelsestiltag grundet lokale traditioner, etc. Dette er 
ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt og kan være en barriere for udbredelsen af gode og 
erfaringsbaserede kompetenceudviklingsaktiviteter, der mindsker at der skal fejles flere 
gange. 
 
Kompetenceudvikling skal i givet fald også målrettes bestemte personalegrupper med 
både tid, interesse og en vis beslutningskompetence, eller i det mindste ledelsesmæssig 
opbakning for at det kan blive en succes. Erfaringer fra en del modelprojekter har vist, 
at gruppen af læger er svære at tiltrække til kompetenceudviklingsaktiviteter på selv-
mordsområdet grundet mange andre opgaver og fokus. Derfor burde man mere eller 
mindre overveje at se bort fra denne personalegruppe i kompetenceudviklingen – som 
nogle modelprojekter også har gjort – med henblik på at sikre en succesfuld implemen-
tering af kompetenceudviklingen. 
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9.   Modelprojekternes samarbejde med omverdenen 

9.1  Frivillighedsproblematikken  
Problematikken vedrørende inddragelse af frivillige (frivillige medarbejdere) og frivil-
ligorganisationer i forbindelse med indsatser omkring forebyggelse af selvmord og 
selvmordsforsøg blev gennemgået på det 4. netværksmøde, foråret 2003. Også proble-
matikken vedrørende pårørende blev berørt i denne sammenhæng. 
 
Figur 5. Gruppering efter frivillige 
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Modelprojekterne kan i henseende til anvendelse af frivillige opdeles i to hovedkatego-
rier, idet en del projekter har bygget på og været afhængige af indsatser fra frivillige 
medarbejdere, mens andre (de fleste) projekter ikke har anvendt frivillige, jf. figur 5. 
Modelprojekterne kan også opdeles videre ud fra det overordnede design. 
 
Procesforløbet med modelprojekterne har berørt frivilligproblematikken primært af to 
årsager – dels for at sikre udveksling af erfaringer omkring og viden om optimal 
anvendelse af frivillig deltagelse, dels for at give inspiration til de projekter, der ikke 
som udgangspunkt har tænkt i frivilligdimensionen, men hvor anvendelsen af frivillige 
kunne være en mulighed. Der har mellem de modelprojekter, hvor frivilligproblema-
tikken allerede som udgangspunkt var medtaget, været gennemført forskellige bilatera-
le drøftelser og mødeaktiviteter – også udover det mere officielle forløb i tilknytning til 
den tværgående evaluering. 
 
Enkelte modelprojekter har udelukkende eller i meget væsentlig udstrækning været 
baseret på frivillige. Andre modelprojekter har fokuseret på samspil og samarbejde 

 65



mellem professionelle og frivillige i forbindelse med de konkrete indsatser over for 
personer med selvmordsadfærd. 
 
Det er MUUSMANNs vurdering, at modelprojekter med stor grad af involvering af 
frivillige medarbejdere (i stigende omfang) har lagt vægt på, at kriterierne for rekrutte-
ring af frivillig arbejdskraft skal være meget skarpe, grænsende til restriktive. Der kan 
være en tendens til, at personer, der selv har været belastet af selvmordadfærd, eller 
som måske tidligere har forsøgt at begå selvmord, i et vist omfang søger ind i miljøet 
omkring selvmordsforebyggelse. Men en erfaringsbaggrund som den anførte kan ofte 
være dysfunktionel i forhold til de krav, der stilles i sammenhæng med indsatser vedrø-
rende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kravene til psykisk robusthed og 
selvindsigt og dermed psykisk og menneskelig balance, forekommer således at være 
væsentlige forudsætninger for medarbejdere, der for alvor skal kunne bistå personer 
med selvmordsadfærd. Disse krav harmonerer ofte ikke med den omtalte erfaringsbag-
grund. De relevante modelprojekter har i stor udstrækning været opmærksomme på 
dette aspekt. 
 
Med disse krav kan det ofte være vanskeligt at rekruttere frivillige, og rekrutteringen af 
frivillige bør ud fra disse krav også ske gennem en procedure, der er struktureret og 
”selekterende”. På samme måde bør indsatser som ”opkvalificering”, ”kompetence-
udvikling”, ”kurser” være lige så meget i fokus i forhold til frivillige, der deltager i 
arbejdet med selvmordsforebyggelse, som for fagprofessionelle medarbejdere. Linjen 
for de relevante modelprojekter har været stort set identisk med disse normative be-
tragtninger – og for et enkelt modelprojekt har (videre) udviklingen af en rekrutterings-
procedure, der kan håndtere sådanne krav, været et selvstændigt fokusfelt. 
 
Der ses oftere og oftere en opfattelse af, at frivillige kan kompensere for eller reducere 
behovet for fagprofessionelt, ”fast” personale. Det er MUUSMANNs opfattelse, at en 
sådan form for tænkning nøje bør overvejes – også i relation til model-projekter vedrø-
rende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ligeledes er opfattelsen ikke i 
overensstemmelse med det officielle Charter for samarbejde mellem frivillige og of-
fentlige/professionelle organisationer og medarbejdere.  
 
Tilknytningen af frivillige i modelprojekter kræver således rammer, hvor den frivillige 
ikke alene rekrutteres ud fra nøje fastlagte kriterier, men også supplerer og komplemen-
terer den fagprofessionelle indsats. Sådanne former udvisker i en række henseender 
forskellene mellem den fagprofessionelle og den frivillige arbejdskraft. 
 
Når frivillige som udgangspunkt indgår som supplement til de professionelles faglige 
aktiviteter, kan det tilføre projekterne positiv aktivitet og dermed give tilvækst til pro-
jekterne. Samtidig kan det have den konsekvens, at projekterne kan ”overleve” og gen-
nemføres. 
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Det er imidlertid væsentligt at sikre sig, at der er den rette funktionsdeling, således at 
der ikke foregår ukvalificerede kvaliteter med personer, der er i risikogruppe. Det for-
holder sig omvendt sådan, at frivillige, der har den professionelles kvalifikationer, kan 
indgå i relevante klientrettede opgaver. 
 
På den anden side er det MUUSMANNs vurdering, at anvendelsen af frivillig arbejds-
kraft kan være dysfunktionel, hvis den strukturerede form for rekruttering og styring 
ikke fastholdes, og hvis de frivilliges arbejdsindsatser og forpligtelser ikke er specifice-
rede. Der er modelprojekter, som har anvendt former for ”kontrakter” i forhold til den 
enkelte frivillige, således at opgaver, kompetencer og ansvar er blevet fastlagt præcist. 
 
Denne form for formalisering kan i et vist omfang også modvirke identificerede di-
lemmaer for modelprojekterne i sammenhæng med anvendelsen af frivillige. Disse di-
lemmaer kan eksempelvis omfatte: 
  
• Fastholdelsen (”bindingen”) af frivillige. 
• Planlægningen, herunder vagtplanlægningen, som følge af forskellige niveauer af 

forpligtelser for fagprofessionelle medarbejdere og frivillige. 
• Investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. 
 
I relation til sidstnævnte er der modelprojekter, der har identificeret problemer i til-
knytning til frivilliges kompetenceudvikling. Disse problemer skyldes, at en professio-
naliseret kompetenceudvikling for frivillige kan gøre et uddannelsesforløb så attraktivt, 
at personer søger ind som frivillig alene for at få adgang til forløbet, men ikke for der-
efter at fortsætte i det egentlige arbejde. 
  
Der er observeret forskellige holdninger til og praktik omkring omfanget af og på hvil-
ke måder frivillige involveres i modelprojekter vedrørende selvmordsforebyggelse. 
Frivilligopgaver kan således være klientorienteret eller delvist klientorienteret, idet den 
frivillige i en vis forstand står for (eller overtager) opgaver, der normalt ville blive be-
tragtet som ”professionelle”, og hvor en direkte rådgivningsfunktion over for den selv-
mordstruede varetages.  
 
Inddragelsen af frivillige kan også have en mere bred karakter – som en form for gene-
relt ”hjælpepersonale”. Endelig kan indsatsen have karakter af lodsfunktion, hvor den 
frivilliges primære opgave er at fungere som ”fører” i det terræn af hjælpemuligheder i 
et efterforløb, der erfaringsmæssigt kan være særdeles vanskeligt at overskue og begå 
sig i for en selvmordstruet person. 
 
Behovet for en meget præcis fastlæggelse af den frivillige arbejdskrafts indsatser og 
råderum er således en væsentlig pointe. Det kan være vanskeligt at præcisere afgræns-
ningen mellem den professionelle indsatser og den frivillige arbejdskrafts indsatser – 
men en sådan fastlæggelse vurderes dog af MUUSMANN at være helt nødvendig, 
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blandt andet for at sikre de professionelles accept af de frivilliges indsats og rolle, og at 
der ikke i projekter sker fejl/”overlast” i forhold til klienter og deltagere. 
 
De anførte vanskeligheder kan kun håndteres, hvis kravene adresseres meget bevidst og 
systematisk. Det er i den forbindelse MUUSMANNs generelle vurdering, at de 
relevante modelprojekter, hvor frivillige indgår eller har indgået i modelprojekterne, i 
væsentlig udstrækning har evnet at varetage denne adressering.  
 
Det er MUUSMANNs opfattelse, at modelprojekter, der som udgangspunkt ikke har 
tænkt i eller fokuseret på frivillige som del af projekterne, ikke senere i forløbet har 
inddraget frivillige. Men enkelte modelprojekter har via interviews og på netværksmø-
der udtrykt den holdning, at frivillige med fordel kunne have indgået i ”deres” model-
projekt, hvis projektet havde en lidt længere tidshorisont, eller hvis frivilligproblema-
tikken var blevet drøftet på et tidligere tidspunkt i det samlede procesforløb.   
 
Tabel 15. Inddragelse og samarbejde med frivillige i modelprojekterne. 

Markant inddragelse og  
samarbejde 

Begrænset inddragelse og  
samarbejde 

Ingen inddragelse og  
samarbejde 

7 3 14 
Note: Inkl. modelprojekter med udgangspunkt i frivilligorganisationer. Uoplyst for modelprojekterne 26, 27 
og 33. 
 
Som det fremgår er der kun i en mindre andel af modelprojekterne blevet samarbejdet 
markant med frivillige eller frivilligorganisationer. Derudover er to af de projekter, der 
indgår under ”Markant” ovenfor, entydige frivilligprojekter (modelprojekterne 30 og 
94).  
 
 
9.2  Tværsektorielt samarbejde og samspil  
En række modelprojekter har haft fokus på den tværsektorielle koordination og det 
tværsektorielle samspil. Dette er naturligt og vigtigt i sammenhæng med forebyggelse 
vedrørende selvmord og selvmordsforsøg, hvor både det somatiske sygehusvæsen, 
psykiatrien, sundhedsvæsenet i øvrigt (praksislægerne m.v.) samt socialsektoren og 
socialpsykiatrien kan og ofte vil være involveret i forløb omkring selvmordsforsøg/-
adfærd. 
 
Modelprojekterne har typisk taget udgangspunkt i (eller har selv været en del af) et af 
de omhandlede funktionsområder. I en række modelprojekter har det været nødvendigt 
med et tværsektorielt samarbejde for at varetage projekternes sigte og resultatmæssige 
forudsætninger. For andre projekter har et tværsektorielt samarbejde eller en opgrade-
ring eller systematisering af det tværsektorielle samarbejde været en integreret del af 
projektets mål. Kun få modelprojekter har derfor som udgangspunkt forudsat (eller 
kunnet forudsætte) projektforløb uden tværsektorielle samarbejder. 
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Som udgangspunkt (det vil sige i forbindelse med projektansøgning/projektbevilling) 
har op mod 90% af modelprojekterne antydet, signaleret eller forudsat forskellige for-
mer for tværsektorielt samarbejde (Figur 6). Senere i processen har det tværsektorielle 
samarbejde, eller opfattelsen af eller fokuseringen på det tværsektorielle samarbejde, 
imidlertid været noget mindre. Bedømt ud fra 2. interview med modelprojekterne kan 
det således konstateres, at ca. 30% af modelprojekterne angav, at de enten ikke havde 
eller kun i mindre udstrækning indgik i tværsektorielt samarbejde. 
 
Figur 6. Gruppering efter tværsektorielt samarbejde. 
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Det kan konstateres, at der i modelprojekterne er blevet gjort mange anstrengelser for 
at sikre samarbejde med og involvering af funktionsområder uden for modelprojektets 
eget regi. Det kan også konstateres, at det i forskellige sammenhænge har været meget 
vanskeligt at sikre konstruktive, resultatorienterede former for tværsektorielt samarbej-
de. Ligeledes kan det konstateres, at modelprojekter i nogle tilfælde har måttet opgive 
ellers forudsatte former for tværsektorielt samarbejde. Endelig kan der konstateres ek-
sempler på forsøg på at etablere tværsektorielt samarbejde i modelprojekter, hvor dette 
ikke har været forudsat fra start, men hvor erkendelse eller udvikling undervejs i mo-
delprojektet har gjort sådanne forsøg naturlige eller hensigtsmæssige. 
 
Det har i flere tilfælde været vanskeligt for modelprojekter, som er forankret i den of-
fentlige socialsektor, at etablere ellers forudsatte former for samarbejde med sygehus-
sektoren.  
 
Eksempelvis er det ikke lykkedes for et modelprojekt systematisk at involvere en syge-
husafdeling, der så at sige ”afleverer” rehabiliterede patienter, som kan være i risiko-
gruppen omkring selvmordsadfærd, til socialsektoren efter et langt sygdomsforløb.  
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Der er også eksempler på modelprojekter, som er forankret i den offentlige sygehussek-
tor, hvor involvering af den offentlige socialsektor har vist sig at være vanskelig. 
 
Eksempelvis er det ikke lykkedes for et modelprojekt at involvere relevante socialcent-
re, selvom det omhandlede sygehus-baserede modelprojekt bl.a. har fokuseret på efter-
forløbet efter et sygehusophold foranlediget af selvmordsforsøg. 
 
Heller ikke for et andet modelprojekt, hvor der var forudsat tværsektorielt samarbejde i 
forhold til den kommunale sektor (igen omkring efterforløb), har dette samarbejde 
kunnet realiseres. 
 
Et modelprojekt med udgangspunkt i psykiatrien har kun i begrænset omfang haft held 
med en mere systematisk inddragelse af socialsektoren og praksissektoren i den primæ-
re sundhedssektor samt visse frivilligorganisationer i forbindelse med selvmordsfore-
byggelse i relation til en specifik risikogruppe. 
 
Et modelprojekt, med udgangspunkt i en væsentligt inddragelse af frivillige har kun i 
beskedent omfang kunnet motivere frivilligorganisationer fra andre sektorer til at indgå 
i projektets forløb med henblik på gensidig læring og erfaringsudveksling. 
 
Det er MUUSMANNs vurdering, at en række forhold og elementer går ind og påvirker 
mulighederne for et mere formelt tværsektorielt samarbejde eller mere uformelt sam-
spil på tværs af sektorer. 
 
For det første er det kendetegnende for en del af de modelprojekter, der har forsøgt at 
skabe tværsektorielle samarbejder indenfor rammerne af det samlede projektforløb, at 
disse samarbejder har været forudsat i projektansøgningen. Dette dog uden at de forud-
satte samarbejdspartnere nødvendigvis har været involveret (eller involveret i nævne-
værdigt omfang) i projektansøgningen eller i forberedelsen og tilrettelæggelsen af det 
projektforløb, der er blevet støttet. Det er næppe overraskende med sådanne forskellige 
udgangssituationer, at værdi, nytte og motivation i forhold til samarbejde vil være for-
skelligt fra modelprojektet på den ene side og de forudsatte samarbejdspartnere på den 
anden. 
 
For det andet er det i flere projektsammenhænge ikke blevet overvejet at inddrage en 
samarbejdspartner i forbindelse med dannelse af modelprojektets styregruppe, referen-
cegruppe eller lignende. Dermed har det forudsatte samspil også i organisatorisk-
styringsmæssigt henseende i flere tilfælde været i ubalance ud fra de ønskede samar-
bejdspartneres synspunkt. 
 
For det tredje er det i flere modelprojekter, hvor tværsektorielt samarbejde har været 
relevant eller forudsat, ikke eller først for sent blevet overvejet hvilket commitment , 
der kan ligge i at sikre ledelsesmæssig opbakning på et højt niveau fra en forudsat sam-
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arbejdspartner. Der er eksempler på modelprojekter, der har ønsket eller forudsat sam-
arbejde, og hvor der reelt har været gennemført en planlægning, der var samspilsorien-
teret . I disse eksempler har ”ligeværdige niveauer” i to organisationer kommunikeret 
med hinanden, men samarbejdspartnerens repræsentant har ikke haft kompetencer eller 
beføjelser til at beslutte et mere forpligtende samarbejde. 
 
I figur 7 er denne problemstilling skitseret. I projektkonstruktioner med et forudsat 
formaliseret, forpligtende samarbejde – f.eks. mellem to sektorer eller mellem to orga-
nisationer – i modsætning til mere uforpligtende, erfaringsudvekslings-orienteret sam-
spil – vil grundkravet oftest være, at der er ledelsesmæssig opbakning og commitment. 
Problemerne med at sikre samarbejde mellem den somatiske del af sygehussektoren, 
psykiatrien, sundhedsvæsenet i øvrigt samt socialsektoren er som omtalt præget af store 
vanskeligheder allerede i udgangspunktet. I en række henseender eksisterer der dårlige 
erfaringer med samarbejdet på tværs af sektorerne eller segmenter – også i den almin-
delige driftssituation og ofte også på trods af forskellige offentlige ledelsers bestræbel-
ser på at sikre bedre vilkår for gensidigt forpligtende tværgående samarbejder.  
 
Det er på den anførte baggrund ikke overraskende, at flere modelprojekter har haft van-
skeligt ved at gennemføre tværsektorielle indsatser og samarbejder, og at flere model-
projekter (delvist) har måttet opgive ellers forudsatte indsatser af denne karakter. Det 
kan også siges på den måde, at der med de betingelser for tværsektorielt samarbejde, 
der i øvrigt kan observeres i den almindelige drift inden for socialsektoren og sund-
hedssektoren, stilles meget store krav til modelprojekternes formåen. Dette gælder også 
i forhold til forudgående design, tilrettelæggelse, clearing, hvis egentlige, forpligtende 
samarbejdskonstellationer skal kunne etableres og give resultater. 
 
Det er væsentligt at overveje, om nogle af de modelprojekter, der i projektansøgningen 
har lagt vægt på tværsektorielt samarbejde, men uden at det ledelsesmæssige commit-
ment fra den forudsatte samarbejdspartner forelå klart, skulle have været sat i gang -
subsidiært skulle have været sat i gang uden medtagelse af dette tværsektorielle ele-
ment. 
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Figur 7. Organisatorisk ramme for tværsektorielt samarbejde. 
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Det bemærkes, at den i figur 7 anførte og i teksten beskrevne logik er udførligt beskre-
vet i Drejebogen (jf. bilag).  
 
Ud fra denne logik er det også karakteristisk for modelprojekter, der forlods har haft 
accept af og ledelsesmæssig tilslutning til tværsektorielt samarbejde, ikke senere i det 
egentlige projektforløb har haft vanskeligt ved at realisere det forudsatte samarbejde og 
samspil. 
 
Eksempelvis gælder dette for et modelprojekt, hvor en amtslig instans og en kommune 
på forhånd havde aftalt gensidigt forpligtende samarbejde. Ligeledes gælder det for et 
modelprojekt, hvor samarbejde i forhold til relevante, eksterne samarbejdspartnere er 
indbygget i en tværsektoriel styregruppe. 
 
Tabel 16. Forudsat tværsektorielt samarbejde i modelprojekterne. 

Markant anvendelse og  
involvering 

Begrænset anvendelse og 
 involvering 

Ingen anvendelse og 
involvering 

17 5 4 
Note: Uoplyst for modelprojekt 33. 
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9.3  Tværfagligt samarbejde og samspil  
Stort set alle modelprojekter har været afhængige af samarbejder eller samspil mellem 
forskellige faggrupper. Det tværfaglige samarbejde eller samspil har fungeret på to ni-
veauer. Dels indenfor rammerne af det enkelte modelprojekt, hvor den tilknyttede ar-
bejdskraft ofte har bestået af forskellige faggrupper (psykologer, sygeplejersker, læger, 
socialrådgivere, socialpædagoger m.v.) Dels i relation til de eksterne samarbejds- eller 
samspilsflader, hvor andre faggrupper end modelprojektets har været involveret. 
 
Tabel 17. Forudsat tværfagligt samarbejde i modelprojekterne 

Markant anvendelse og  
involvering 

Begrænset anvendelse og 
 Involvering 

Ingen anvendelse og 
involvering 

12 12 2 
Note: Uoplyst for modelprojekt 33. 
 
Tabel 17 afspejler de to niveauer for tværfagligt samarbejde, idet 24 eller 88 % af mo-
delprojekterne har forudsat tværfagligt samarbejde i forbindelse med gennemførelse af 
modelprojektet. For halvdelens vedkommende som et internt element i projektet. Kun 
tre modelprojekter har ikke forudsat tværfagligt samarbejde, og disse projekter er i høj 
grad karakteriseret ved at være drevet af én eller få personer. 
 
En del modelprojekter har haft udgangspunkt i eller omfattet et somatisk eller psykia-
trisk sygehusmiljø. Skadestue, medicinsk afdeling, psykiatrisk afdeling samt medicinsk 
og psykiatrisk (akut) modtagefunktioner har her været involveret. 
 
Det gælder for disse modelprojekter, at den klassiske samspilsproblematik omkring det 
lægefaglige og det sygeplejefaglige har spillet ind her. I relation til kompetence-
udvikling og uddannelsesforløb vedrørende selvmordsadfærd rettet mod sygehussekto-
rens kliniske personale har det været et typisk mønster, at lægesiden har været meget 
lidt motiveret og vanskelige at inddrage. Også i sammenhæng med modelprojekter, 
hvor fokus har været på tilpasning af retningslinjer med inddragelse af relevante proce-
durer omkring selvmordsadfærd, forekommer det ganske tydeligt at have været lettere 
at motivere plejepersonalet på de relevante afdelinger/afsnit end lægepersonalet.  
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Figur 8. Gruppering efter tværfagligt samarbejde 
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I et enkelt modelprojekt har det været diskuteret, hvorvidt registreringer i forbindelse 
med selvmordsadfærd skulle indføres i kardex eller i journal. Denne diskussion udgør 
en klassisk ”konflikt” mellem det plejefaglige og det lægefaglige personale i sygehus-
regi. I sammenhæng med dette projekt forekommer ”konflikten” dog at være omvendt, 
fordi begge faggrupper har ønsket registreringer ind i ”den anden” faggruppes arbejds-
værktøj. Dette forløb kan næppe tolkes på anden måde, end at motivation og priorite-
ring af selvmordsforebyggende arbejde – eller i hvert fald af de til grundlæggende regi-
streringer i tilknytning til dette arbejde – har været lav. 
 
I forskellige tilfælde har vanskelighederne med at sikre ellers forudsatte tværsektorielle 
samarbejder været overlejret også med den tværfaglige dimension, hvor tværsektorielt 
samarbejde har skullet sikres gennem samarbejde/samspil mellem forskellige faggrup-
per. Der kan således være en formodning om, at det tværsektorielle samarbejde har 
været vanskeligt at etablere, netop fordi faglig baggrund og erfaring har været forskel-
lig på tværs af de sektorer, hvor samarbejde ellers var forudsat. 
 
Samarbejdet og samspillet mellem sygehussektor og socialsektor har i flere af model-
projekterne været en stor udfordring – og i nogle tilfælde, som det fremgår ovenfor, 
også en for stor udfordring. Det er MUUSMANNs klare vurdering, at traditionerne 
omkring det tværfaglige samarbejde – eller traditionerne omkring det manglende tvær-
faglige samarbejde – har spillet en væsentlig rolle og i mange tilfælde stillet modelpro-
jekterne over for en særdeles vanskelig opgave. Man kan nøjes med at konstatere dette. 
Men man kan også tilføje – hvad der nok er mere perspektiv i - at tilstanden med mang-
lende eller vanskeligt tværfagligt samarbejde ikke er ny, og at ambitionerne for visse af 
modelprojekterne derfor ikke i tilstrækkeligt omfang har taget højde for den virkelig-
hed, hvori de skulle agere. 
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Der gælder i relation til det tværfaglige samarbejde/samspil det samme som for det 
tværsektorielle samarbejde/samspil. I det omfang der ikke i forbindelse med tilrette-
læggelse og design af modelprojektet, er sikret gensidigt forpligtende aftaler, har det 
været vanskeligt at få etableret egentlige tværfaglige samarbejder. Nogle af grundene 
til disse vanskeligheder stemmer overens med de grunde, der er anført ovenfor i for-
bindelse med det tværsektorielle samarbejde/-samspil. 
 
Det er dog efter MUUSMANNs opfattelse indlysende, at det samlede procesforløb med 
modelprojekter har været gunstigt for udviklingen af det tværfaglige samarbejde inden-
for rammerne af dét faglige fællesskab, der beskæftiger sig med forebyggelse af selv-
mord og selvmordsforsøg. Konceptet med parallelle modelprojekter vurderes af 
MUUSMANN som en oplagt form, også i tilknytning til andre indsatser end selv-
mordsforebyggelse indenfor sundhedssektoren og socialsektoren, hvis fokuserede mål-
sætninger om intensiveret tværfagligt samarbejde skal forfølges.  
 
Modelprojekterne har i henseende til faglig baggrund været meget forskelligt beman-
det., Mange modelprojekter har, ikke mindst når hele det organisatoriske set up for pro-
jekterne medtages, været repræsenteret med mange forskellige faggrupper. Udveksling 
af synspunkter og læring på tværs af faggrupper har derfor været en nødvendig og es-
sentiel del af de fleste modelprojekters virkelighed og realisering.  
 
Med netværksmøderne har der været skabt en yderligere infrastruktur for intensivering 
af tværfagligt samspil og samarbejde. De forskellige ”snakke” - og samarbejdskonstel-
lationer, der i løbet af det samlede procesforløb er groet frem, samt flere modelprojek-
ters anvendelse af hinandens ressourcer i forbindelse med konkrete aktiviteter som ek-
sempelvis uddannelse og kompetenceudvikling, har i mange tilfælde omfattet væsentli-
ge elementer af tværfaglighed. 
 
 

9.4  Perspektivering vedrørende samarbejde med omverdenen 
Ovennævnte adresserer overvejelser og erfaringer vedrørende projektets delmål om 
identificering af muligheder og barrierer i forhold til: 
 
• samarbejde mellem frivillige og den offentlige sektor 
• det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde og samspil 
 
Med hensyn til involvering af frivillige i indsatser på selvmordsområdet er det helt af-
gørende, at de frivillige anvendes korrekt og på en kvalificeret og selekteret måde. På 
den ene side kan frivillige være forudsætninger for ”at holde et projekt i gang”. Og 
hvor frivillige bliver det ”supplerende” element til den fagprofessionelle indsats over 
for klienter, har det klart en positiv effekt. I sådanne sammenhænge kan frivillige anbe-
fales at blive inddraget i arbejdet. 
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På den anden side er det en uhyre væsentlig pointe, at rekrutteringen af frivillige til 
klientrettet opgavevaretagelse sker på strengt selekteret vis. Det er væsentligt, at et pro-
jekt ikke reducerer de faglige krav med henblik på f.eks. at opretholde et projekt. Det er 
væsentligt at drage den konklusion, at når frivillige – ubetinget positivt – bør anvendes 
i nogle forebyggelsessammenhænge, kan dette ikke nødvendigvis overføres ukritisk til 
selvmordsforebyggelsesområdet. Det tjener på sigt intet formål at inddrage frivillige i 
funktioner, de ikke har forudsætninger for at varetage. Det profiterer hverken klienten, 
den frivillige eller projekterne af. 
 
Når frivillige deltager i projekter på selvmordsområdet, er det væsentligt at sikre sig en 
så lang tidshorisont som muligt, idet dette klart viser sig at give den bedste effekt med 
hensyn til opnåelse af et positivt resultat – for alle parter. Dette ikke mindst, hvis et 
projekt videreføres i egentlig driftsmæssig forankring.  
 
Med hensyn til det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde og samspil, forholder det 
sig således, at næsten alle projekter rummer et tværgående element. Dette indikerer 
netop nødvendigheden af tværgående elementer i projekterne, men erfaringerne viser 
også, at der er overordentligt vanskeligt at fastholde f.eks. et tværsektorielt aspekt i 
flere projekter. 
 
Der er derfor vigtigt i planlægningen at veje alle barrierer og muligheder op mod hin-
anden. Når det er vigtigt med det tværgående aspekt – såvel fagligt som sektormæssigt 
– er det jo fordi, det er heri det overskridende (videreudviklende) og læringsbaserede 
ligger gemt – altså nøglen til kvalificering og kompetenceudvikling af indsatsen. 
 
En væsentlig pointe er, at mange modelprojekter er stødt på barrierer i forsøget på at 
realisere de tværgående og tværfaglige ambitioner. Og  der har ikke været tale om 
ukendte barrierer. Tværtimod er det et gennemgående mønster, at det er kendte barrie-
rer fra samspillet mellem sektorer, mellem offentlig/privat (frivillige) og mellem fag-
grupper, som også har spillet en betydelig rolle i modelprojekterne. 
 
Det er der selvfølgelig flere årsager til, men det har vist sig, at de projekter, der indled-
ningsvist har sikret sig en ledelsesmæssig tilslutning/commitment, absolut har størst 
chance for at lykkes. Det viser f.eks. de vestfynske erfaringer i modelprojekt 28, hvor 
disse forudsætninger har været opfyldt med stor succes til følge samt med efterfølgende 
forankring og driftsimplementering af et ganske stort projekt i samarbejde med ni 
kommuner.         
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10.  Effekt på recidivraten 

Som det fremgår af handlingsplanen, er målet ”at søge at reducere antallet af selv-
mordsforsøg og selvmord i Danmark”, herunder at selvmordsforsøg gentages (recidiv). 
Endvidere skal ”personer, som er selvmordstruede, identificeres og tilbydes relevante 
behandlingstilbud” og ”kendskabet til risikofaktorer og risikogrupper øges med hen-
blik på at styrke indsatsen over for risikogrupper”.  
 
Recidiv defineres som personer, der har forsøgt at begå selvmord inden for en given 
periode, foretager nye selvmordsforsøg. Tidligere selvmordsforsøg er en kendt risiko-
faktor for gentagne selvmordsforsøg, såvel som at andre risikofaktorer i større eller 
mindre grad prædikterer en risiko for gentagelse af selvmordsforsøg.  
 
Der foretages 1,25 forsøg pr. selvmordsforsøger. Nogle personer gentager således for-
søget. En undersøgelse i Fyns Amt har tidligere påvist, at 31% med selvmordsforsøg 
foretog yderligere mindst et forsøg i løbet af 6 år (Bille-Brahe, 1991). Recidivhyppig-
heden er dog størst inden for de første 12 måneder. Tidligere undersøgelser på Odense 
Universitetshospital har vist recidivhyppigheder mellem 23-29% inden for det første år 
(Benjaminsen, 2003). 
 
I evalueringen af den norske handlingsplan indgik recidivhyppighed ikke som mål for 
effekten af de norske modelprojekter. Et modelprojekt på Gjøvik Fylkesykehus under-
søgte dog recidiv (Reinholdt, 1998). Blandt 195 indlagte patienter fandtes 21% med 
recidiv et år efter. Recidivhyppigheden for 65 patienter henvist til opfølgning i kom-
munale ressourcegrupper var 9%, mens den for resten, henvist til opfølgning via andre 
instanser, var 27%. Så til trods for formentlig lettere patienter gav projektet dog en in-
dikation om forskel i effekten til fordel for kommunale tilbud med ressourcegrupper.  
 
Et Cochrane Review af 23 randomiserede kontrollerede kliniske studier havde til for-
mål at afdække om specifikke behandlinger i forhold til gentagelse af selvmordsforsøg 
var mere effektive end standardbehandling eller kontrol (Hawton et al., 1999). Til trods 
for dårligt design fandt man tendenser til, at problemløsningsterapi og adgangskort til 
skadestuen havde nogen effekt, hvorimod der ikke fandtes evidens for, at brugen af 
antidepressiv var effektiv i forhold til at forebygge gentagne selvmordsforsøg.  
 
Formålet med dette kapitel er at undersøge, om effekten på recidivraten og om nogle af 
modelprojekterne er fremkommet med ny viden herom. Dette afhænger blandt andet af 
fokus på den/de relevante risikogrupper. Med et fremadrettet sigte for andre som øn-
sker at undersøge recidivraten eller som via iværksatte tiltag har en forventning om 
effekt på recidivhyppigheden, skal der dog først redegøres for mulighed for og krav til 
måling af recidiv i undersøgelser af selvmordsforebyggende tiltags effekt.  
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10.1  Krav til måling af recidiv 
For at kunne måle og opgøre påvirkningen fra selvmordsforebyggende tiltag på risiko-
en for recidiv kræver det: 
 
• At tiltagene retter sig mod relevante risikogrupper og forebyggelsesniveau. 
• At der er en observationsperiode, hvor effekt af tiltag kan observeres og registreres. 
• At observerede resultater sammenlignes med en (kontrol-)gruppe uden tiltagene. 
 
I forhold til relevante risikogrupper og forebyggelsesniveau må der være fokus på 
grupper i risiko for at begå selvmord, hvorfor der f.eks. kan ses bort fra projekter med 
fokus på børn og unge, hvor frekvensen af selvmordsforsøg er høj, men antallet af 
selvmord lavt. Omvendt kunne gruppen af ældre med en høj selvmordsrate være rele-
vant. Endvidere bør der være tale om forebyggelse i relation til specifikke risikogrup-
per eller specifik forebyggelse. Generelle forebyggelsesaktiviteter giver i denne sam-
menhæng ikke mening.  
 
En afgørende risikofaktor og dermed risikogruppe for recidiv er tidligere selvmordsfor-
søg. Risikoen for at foretage fornyet selvmord er ca. 20-30% og stigende med antallet 
af selvmordsforsøg. Fokus i undersøgelsen af recidiv må derfor være på en gruppe af 
klienter, hvor en stor del eller alle tidligere har forsøgt at begå selvmord. Korreleret 
hermed er alvorlig psykisk lidelse, der også øger risikoen. Hawton et al. (1999) fandt, 
at en historie med tilsigtet selvskadende handling er den bedste prædiktor for selvmord, 
og at personer med gentagne selvmordsforsøg er i størst risiko. Misbrugere og enlige er 
andre korrelerede risikofaktorer for gentaget selvmordsforsøg.  
 
Som det fremgår, er det derfor primært projekter med fokus på sygehuset og psykiatri-
ske patienter, der opfylder første krav til måling af recidiv - fokus på den/de rette risi-
kogrupper. Andre bredere grupper vil omvendt kræve stor stikprøver. 
 
Selvmord og selvmordsforsøg er samtidig et multifaktorielt problemkompleks med 
flere mulige bagvedliggende årsagsforklaringer. Den præcise kausale sammenhæng er 
derfor svær at fastsætte, hvilket kan medføre store forskelle i selvmords- og recidivrater 
i de enkelte risikogrupper. Endvidere kan det umiddelbart være vanskeligt at dokumen-
tere forebyggede selvmord og selvmordsforsøg, idet de jo naturligt nok ikke kan kon-
stateres. Derfor må der gennemføres en komparativ undersøgelse, hvor selvmordsfore-
byggende tiltag sammenlignes med en kontrolgruppe. 
 
Et andet væsentligt krav til opgørelse af recidiv er derfor gennemførelse af en kompara-
tiv undersøgelse af forebyggende tiltags effekt på recidiv, og at denne undersøgelse 
opfylder visse designmæssige krav. Det sidste var netop et problem i de studier, der var 
inkluderet i Cochrane Reviewet.  
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Hawton et al. (1999) konkluderede, at evidensen på grund af for små studiestikprøver 
(20-516 personer – kun over 250 i to studier) og manglende statistisk signifikans var 
utilstrækkelig til at fremkomme med anbefalinger om den mest effektive forebyggelse 
af patienter med tidligere selvmordsforsøg.  
 
Størrelsen af studiepopulationen (stikprøven) er således afgørende for, om man er i 
stand til at prædikte omfanget af recidiv og effekten af et forebyggende tiltag på reci-
divraten. En naturlig årsag hertil er, at selvmord og selvmordsforsøg er forholdsvis 
sjældne hændelser. Der vil således være tale om relativt få nytilkomne tilfælde hvert år, 
det vil sige en lav incidens. Men hvis antallet af personer, som indgår i en undersøgel-
se, er relativt lille, kræver det en forholdsvis stor effekt for, at en statistisk signifikant 
forskel kan påvises. Hawton et al. (1999) anbefalede relateret hertil, at størrelsen af 
stikprøven skulle være op imod 700 patienter i hver af de sammenlignede grupper, det 
vil sige 1.400 ved sammenligning af to grupper, hvis man ønsker resultater vedrørende 
forebyggende tiltag med statistisk styrke og signifikans. 
  
Ud over størrelsen af stikprøven vil tidsdimensionen også være en afgørende faktor ved 
opgørelse af ændringer i recidiv og ved valg af studiedesign. I Cochrane Reviewet af 
Hawton et al. (1999) var tidshorisonten for de inkluderede studier kun 6-24 måneder. 
Men selv om meget sker inden for det første år, kræver undersøgelser af recidiv lang 
observationstid ud over fokus på risikogrupper og en stor stikprøve.  
 
I forhold til valg af studiedesign ville man traditionelt (inden for klinisk forskning) ad-
vokere for det randomiserede kontrollerede studie (klassiske eksperiment) til undersø-
gelse af effekten af interventioner og tiltag på grund af en høj intern validitet af de veri-
ficerede årsagssammenhænge (Pocock, 1983). Men med baggrund i den tidsmæssige 
dimension, såvel som en ofte manglende mulighed for blinding, kan det være svært at 
anvende et randomiseret kontrolleret studie til undersøgelse af indsatser i forhold til 
recidiv. Undersøgelserne i Cochrane Reviewet er alle randomiserede kontrollerede un-
dersøgelser, men har også alle metodemæssige problemer.  
 
I stedet må man ofte benytte forskellige typer af quasieksperimentelle design, der in-
volverer mere end én stikprøve over en tidsperiode. De anvendes hvor personer ikke 
tilfældigt kan inddeles i kontrolgrupper og med et langvarigt tidsperspektiv.  
 
Med den manglende tilfældige udvælgelse (randomisering) kan matchning anvendes, 
så det sikres, at kontrolgruppen svarer til ekspositionsgruppen i forhold til væsentlige 
karakteristika, det vil sige samme inklusions- og eksklusionskriterier. En sådan mat-
chende kontrolgruppe kan på selvmordsområdet være historisk, idet tilgængelige regi-
stre over selvmord og selvmordsforsøgere, f.eks. Register for Selvmord og Register for 
Selvmordsforsøg i Fyns Amt, kan anvendes.  
 
I Register for Selvmordsforsøg var der i 1999 registreret 620 selvmordsforsøg i Fyns 
Amt og med sammenligning med foregående år kan sandsynligheden for, at en person 
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forsøger at begå selvmord igen inden for et år estimeres. Med brug af en historisk mat-
chende kontrolgruppe fra registret til sammenligning med en aktiv ekspositionsgruppe 
bliver studiedesignet et quasieksperimentelt før-efter design eller en case kontrol-
undersøgelse med brug af historisk kontrol. 
 
Et yderligere forhold ved brug af en matchende kontrolgruppe er, at der er anvendt 
samme definitioner for, hvad der forstås ved f.eks. selvmordforsøg og recidiv, som i 
den aktive undersøgelse man gennemfører. Dette var for eksempel et problem i Coch-
rane Reviewet. Registreringsproblemer i et register kan ikke udelukkes. Det kunne væ-
re tilfældet, hvis der er uoverensstemmelse mellem, hvad der forstås som selvmordsfor-
søg i sygehusregi og udenfor. Dette vil i sidste ende have betydning for muligheden for 
generalisering, også på tværs af geografier som f.eks. amter. 
 
Er der ikke en entydighed i definitionerne, kan nogle registrerede selvmordsforsøg væ-
re falsk positive, det vil sige ikke selvmordsforsøgere. Samme problemstilling vil gøre 
sig gældende, hvis ikke man er præcis nok i udvælgelsen af de selvmordstruede og po-
tentielle selvmordsforsøgere (lav specificitet), idet mange så vil klassificeres som væ-
rende selvmordsforsøgere uden, at de egentligt er det (falsk positive). Omvendt kan det 
være tilfældet, at der i et register sker en underregistrering af selvmordsforsøgene, hvis 
ikke selvmordsforsøg, defineret som bevidst selvskadelig handling, registreres. 
  
Som en hjælp til fremtidige undersøgelser kan der opstilles en checkliste med krav til 
undersøgelse af forebyggende tiltags påvirkning af recidiv. Denne fremgår af tabel 18.  
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Tabel 18. Checkliste for måling og opgørelse af recidiv ved forebyggelse af selvmordsforsøg. 
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Krav 1:  Er de relevante risikogrupper og –faktorer i fokus? 
- Bør være patienter med tidligere selvmordsforsøg, og især gruppen af psykisk syge, 

såvel som at misbrug og civilstand (enlig) også prædikterer en øget risiko for recidiv. 
 

Krav 2: Er der gennemført komparativ undersøgelse af recidivhyppighed? 
- Hvor effekten af et tiltag sammenlignes med en kontrolgruppe. 

 
Krav 2.1: Er stikprøven tilstrækkelig stor? 

- Selvmord og selvmordsforsøg er sjældne hændelser (lav incidens). Cochrane Review 
har konkluderet, at mindst 700 patienter pr. undersøgelsesgruppe er påkrævet. 

 
Krav 2.2: Er tidshorisonten for studiet tilstrækkelig lang? 

- Selvmord og -forsøg er sjældne hændelser og kræver en lang observationsperiode.  
 

Krav 2.3:  Er studiet designet som en quasieksperimentel undersøgelse? 
- Pga. problemer med at gennemføre en randomiseret kontrolleret undersøgelse.  

 
Krav 2.4: Er der en kontrolgruppe og er denne historisk? 

- For eksempel et før-efter design baseret på en historisk kontrolgruppe (registerdata). 
 

Krav 2.5:  Skal matchning benyttes frem for tilfældig udvælgelse? 
- Dette især, hvis der er tale om brug af en registerbaseret historisk kontrolgruppe. 

 
Krav 2.6: Er der ens definitioner af problemet i sammenlignede grupper? 

- Forskellige definitioner svække sammenligneligheden og generaliserbarheden. 
0.2  Modelprojekter med fokus på relevante risikogrupper 
 forhold til de selvmordsforebyggende konsekvenser, det vil sige reduktion af recidiv, 
f de gennemførte modelprojekter skal det først vurderes, hvilke projekter, der som 
ølge af deres målgruppe retter sig mod den relevante risikopopulation. Måling af reci-
iv vil ikke kunne finde sted i alle projekter, idet mange har fokus på personale og stra-
egi frem for klienter. Tilbage er 17 modelprojekter helt eller delvist med fokus på kli-
nter.  

ed tidligere selvmordsforsøg som den største risikofaktor for recidiv kan modelpro-
ekter, der i højere grad har fokus på klienter tilhørende overordnede grupper af selv-
ordstruede frem for forsøgere, som f.eks. børn og unge, sorteres fra. Tilbage er 6 mo-

elprojekter, der har fokus på klienter (patienter) i sygehusregi (somatiske eller psykia-
riske). De 6 projekter er listet nedenfor i tabel 19 sammen med målgruppen. 
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Tabel 19. Modelprojekter med fokus på klienter i sygehusregi. 

Modelprojekt Målgruppe 

21. Kvalitetssikring og videreudvikling af program til specifik fore-
byggelse af selvmordsforsøg og selvmord for selvmordstruede skade-
stuepatienter. Odense Universitetshospital. 

Skadestue - psykiatriske 
patienter 

24. Projekt i skadestue og modtagelse - samtaletilbud til patienter, der 
har forsøgt at begå selvmord. Københavns Amtssygehus, Herlev. 

Skadestue - somatiske og 
psykiatriske patienter 

48. Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelati-
oner for selvmordsforsøgere, der ikke henvises direkte til psykiatrien 
eller Center for Selvmordsforebyggelse. Amager Hospital. 

Psykiatriske patienter 

76. Projekt i selvmordsforebyggelse på medicinsk visitationsafsnit og 
skadestue/modtagelsen. Aabenraa Sygehus. 

Skadestue - somatiske og 
psykiatriske patienter 

77. Kvalitetsudvikling af patientforløb for selvmordsforsøgene. Ribe 
Amt 

Somatiske og psykiatriske 
patienter 

84. Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt mennesker 
med anden etnisk baggrund end dansk. Amager Hospital. 

Psykiatriske patienter, 
etnisk gruppe 

 
Alle involverer i større eller mindre grad psykiatriske patienter, som er en yderligere 
risikofaktor, og ville derfor, hvis det var projekternes formål og de designmæssige krav 
jf. før er opfyldt, potentielt set kunne opgøre recidivhyppigheden. Dog har modelpro-
jekt 84 fokus på en meget specifik og selekteret grupper af patienter – etniske minorite-
ter – der næppe gør det muligt at opgøre recidiv. Tilbage er 5 modelprojekter uden ske-
len til formål og design, hvor der potentielt set kunne være mulighed for at opgøre æn-
dringer i recidivhyppigheden som følge af modelprojektets tiltag.  
 
 
10.3  Forventninger til måling af recidiv i modelprojekterne 
For det andet kræver det, at modelprojekterne har det som formål at opgøre recidiv og 
ændringer heri. Dette er undersøgt ved at sammenligne med modelprojekternes oprin-
delige projektbeskrivelse, såvel som data fra den første interviewrunde. Dette viste sig 
at være tilfældet for 4 af de 27 modelprojekter eller 4 af de 6 modelprojekter, nemlig 
modelprojekt 21, 24, 76 og 77. Tre af disse projekter har relation til skadestuen.  
 
 
10.4  Faktiske resultater om recidiv i modelprojekterne 
Tilbage er de 4 modelprojekter (21, 24, 76 og 77), hvor det af modelprojekterne selv 
var indikeret, at måling af recidiv ville være et delformål. Opgørelse af recidiv er også 
sket i forskelligt omfang i disse projekter. Projekternes resultater præsenteres neden for 
sammen med MUUSMANNs vurdering af design og grundlag for at fremkomme med 
disse resultater set i relation til andres anvendelse heraf. 
  
I modelprojekt 24 - tværfagligt samtaletilbud med deltagelse af socialrådgiver og syge-
plejerske - har 23 patienter modtaget tilbudet om socialrådgiverkontakt, mens 41 ikke 
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har. Efter registrering i dataark fremgår det, at 5 patienter havde recidiv i gruppen med 
socialrådgiverkontakt (22%), mens det kun var 3 patienter i gruppen uden socialrådgi-
verkontakt (7%). Der er dog tale om meget små stikprøver. Tallene bruges rettelig ikke 
videre i projektet. 
 
Modelprojekt 76 vedrører selvmordsforebyggelse på Medicinsk Visitationsafsnit og 
skadestuen/modtagelsen på Aabenraa Sygehus for at nedsætte antallet af patienter med 
recidiv. Der tilbydes samtaletilbud under og efter indlæggelse. Af 50 patienter registre-
ret med selvmordsforsøg, som modtager samtaletilbudet, sluttes det, at der ikke har 
været recidiv i projektperioden. Der foretages dog ingen sammenligning med tidligere 
år, hvorfor der alene er tale en kortlægning. På grund af en kort tidshorisont på 1 år og 
en meget lille stikprøve er det også metodisk korrekt af projektet ikke at sammenligne.  
 
Resultatet vedrørende recidiv ved modelprojektets tiltag er som bedste kun en tendens, 
men ikke noget, man kan slutte noget håndfast om givet ovenstående metodemæssige 
problemer. Dette har dog også den konsekvens, at modelprojekt 76 ikke kan give svar 
på dets overordnede mål, nemlig om samtaletilbud nedsætter antallet af patienter med 
recidiv.  
 
I modelprojekt 77 er 105 patienter blevet henvist til Psykologafdelingen, Amtssygehu-
set i Ribe for videre psykologisk behandling efter selvmordsforsøg og indlæggelse på 
et af amtets sygehuse. Af 62 patienter med korttidsintervention havde 13 patienter reci-
div (21%), mens der blandt de resterende, som modtog egentlig psykologisk behand-
ling (gennemsnitligt 9 samtaler), kun var 2 patienter med recidiv (5%).  
 
På den baggrund konkluderer modelprojektet, at psykologisk behandling synes at have 
haft en recidivforebyggende virkning. Der bør dog tages forbehold herfor givet de små 
stikprøver, det baseres på. Dette må betragtes som en metodisk svaghed ved projektet. 
Større stikprøver, og eventuelt længere tidshorisont, havde været nødvendig for at kun-
ne slutte noget om effekten på recidivraten af opfølgende psykologisk behandling. 
 
Modelprojekt 21 på Psykiatrisk Afdeling P, Odense Universitetshospital har til formål 
at gennemføre en kvalitetssikring af program for vurdering, akut behandling og visita-
tion til efterbehandling af (psykiatriske) patienter, der efter selvmordsforsøg kommer i 
kontakt med psykiatrisk sengeafsnit, skadestue, somatisk behandling (forgiftning) eller 
Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd på samme hospital. Et af projektets for-
mål er at evaluere effekten af kvalitetssikringen på patienternes recidivhyppighed.  
 
Modelprojektet anvender et quasieksperimentelt før-efter design, hvor den opgjorte 
recidivrate i projektperioden sammenlignes med recidivrater i tidligere perioder, da 
kvalitetssikringsprojektet har kørt siden 1994 med forskellige behandlingstiltag. 
 
I 1994-1995 blev der foruden almen psykiatrisk undersøgelse brugt suidicalskema i 
forhold til 275 patienter. I modelprojektet blev der ud over almen psykiatrisk undersø-
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gelse og suicidalskema gennemført en akut, specifik behandling af den suicidale ad-
færd, ligesom der indgik en grønt kort ordning, der opfordrede de 304 patienter til at 
møde op på Psykiatrisk Skadestrue ved selvmordstanker, som tidligere beskrevet i ka-
pitel 6 om risikogrupper.  
 
Endelig blev der foretaget en sammenligning med en kohorte på 126 patienter indlagt 
på Psykiatrisk Afdeling i 1989 med rutinebehandling. Afhængigt af henvisningssted 
kan flere recidivhyppigheder opgøres, jf. tabel 20. 
 
Tabel 20. Recidivhyppighed for psykiatriske patienter på Odense Universitetshospital. 
 1989 1994-95 2001-02 OR(95% CI) Signifikans 
Patienter indlagt på Psykiatrisk Afd. 30% 28% 24% 1,39 (0,80-2,41) NS 
Patienter på Psykiatrisk Skadestue  32% 24% 1,48 (0,74-2,96) NS 
Patienter i Forebyggelsescentret   6%   
Alle patienter på Psykiatrisk Afd.   21%   
NS: Ikke signifikant. For patienter i Forebyggelsescentret var der ikke noget sammenligningsgrundlag fra 
tidligere undersøgelser. 
Kilde: Modelprojekt 21. 
 
Som det fremgår af tabellen, dokumenterer projektet et ikke-signifikant fald i recidivra-
ten sammenlignet med tidligere år fra 30% til 24% for indlagte patienter. For patienter 
på Psykiatrisk Skadestue opleves et fald fra 32% til 24% i recidivraten fra 1994 til 2001 
(ikke signifikant). Forskellen i interventionen i modelprojektet har været en akut, speci-
fik behandling af selvmordsadfærd og brug af grønt kort ordning. Det er dog vigtigt at 
understrege, at til trods for en lang tidshorisont og forholdsvis store stikprøver har pro-
jektet ikke kunnet vise nogen effekt af tiltagene, herunder grønt kort ordningen. 
  
Betragtes reduktionen i recidivhyppigheden mellem de enkelte år og kohorter, frem-
kommer en reduktionen i recidivhyppigheden for indlagte psykiatriske patienter på 
20% per år og en reduktionen i recidivhyppigheden for psykiatriske skadestuepatienter 
på 25% per år. Ingen af reduktionerne er dog statistisk signifikante. Endelig bekræfter 
projektet, at de væsentligste risikofaktorer for recidiv er tidligere selvmordsforsøg, tid-
ligere indlæggelse på psykiatrisk afdeling og misbrugsproblemer. 
 
 
10.5  Perspektivering vedrørende forebyggelse af recidiv 
Grundlæggende er der en række krav til en undersøgelse for, at det skal være muligt at 
opgøre recidiv og forebyggende tiltags effekt herpå, som præsenteret i kapitlet. En 
manglende opfyldelse af disse krav kan være en barriere for at opnå brugbar og trovær-
dig information. Dels kræves der fokus på den rette risikopopulation, og dels kræves et 
studiedesign med tilstrækkelig stor stikprøve og lang tidshorisont, der gør det muligt at 
måle en forholdsvis sjælden forekomst som recidiv.  
 
På grund af de designmæssige krav til måling af recidiv, og da måling af recidiv ikke 
har været formålet med modelprojektet, opgør de fleste modelprojekter med rette ikke 
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recidivrater. Der er derfor kun ganske få modelprojekter, som søger at opgøre recidiv-
hyppigheden og modelprojekternes effekt herpå.  
 
Af samme årsager, herunder design, er det kun modelprojekt 21, der er i stand til at 
slutte noget om virkninger på recidivhyppigheden. Her fandtes en reduktion i recidiv-
hyppigheden som følge af modelprojektets intervention med akut behandling og grønt 
kort ordning, på 20-25% per år. Opgørelsen lod sig dog kun gøre, fordi der gennem de 
sidste 13 år har været gennemført undersøgelser under mere dagligdags vilkår på afde-
lingen.  
 
Vigtigt er det dog også at fastslå, at ingen af de fremkomne resultater, heller ikke an-
vendelse af grønt kort ordningen, var signifikante. Undersøgelsen, der primært kan 
overføres og generaliseres til andre psykiatriske afdelinger, kan derfor ikke bekræfte, at 
grønt kort ordningen har en effekt på recidivraten, hvorfor man ikke skal indføre ord-
ningen andre steder af denne årsag. Men undersøgelsen giver dog et indtryk af, hvilke 
risikogrupper og faktorer man skal fokusere på i relation til recidivproblematikken, og 
at en større opmærksomhed fra personalets side med brug af bl.a. suicidalskema kan 
medvirke til at reducere omfanget af recidiv. 
 
Endelig synes der at være et forsat fremtidigt behov og mulighed for iværksættelse af 
undersøgelser og forskning i recidivhyppigheden og effektive behandlingsindsatser 
rettet mod til nedbringelse af recidiv. I den sammenhæng vil det også være nyttigt at 
undersøge validiteten og sammenligneligheden af tilgængelige data fra registre og an-
dre opgørelser, herunder om der sker en over- eller underregistrering af recidivhyppig-
heden i dag. 
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11.  Ressourceforbrug og økonomi 

Som beskrevet indledningsvis afsatte referencegruppen i 1999-2000 ca. 16 mio. kr. til 
en pulje til modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, der blev 
uddelt til relevante modelprojekter inden for prioriterede temaer efter ansøgning i 2000 
og 2001. For at kunne give beslutningstagere og praktikere, som overvejer at igangsæt-
te og implementere selvmordsforebyggende initiativer andre steder, fremadrettet in-
formation om det nødvendige ressourceforbrug ved gennemførelse af de enkelte mo-
delprojekter, er der indsamlet oplysninger herom i den tværgående evaluering. De 
brugte ressourcer vil desuden blive relateret til de resultater og aktiviteter som de 
enkelte modelprojekter har afstedkommet med henblik på at give en indikation af, hvor 
man umiddelbart får mest udbytte af begrænsede ressourcer.  
 
Endvidere vil der blive foretaget en beregning af den gennemsnitlige udgift pr. person, 
som rådgives, modtager anden hjælp, eller kompetenceudvikles i projektet. Udgifterne 
til personale (løn) forventes generelt at udgøre den overvejende andel af de samlede 
udgifter. Det understreges, at opgørelsen af ressourceforbruget i modelprojekterne, og i 
særdeleshed sammenligningen i forhold til resultater og aktiviteter, skal tolkes med 
forsigtighed på grund af, at projekterne kan have flere samtidige formål, og en generel 
usikkerhed i de indsamlede oplysninger. Givet dette forbehold skal de opgjorte udgifter 
alene tages som en indikator for udgifternes niveau.  
 
 
11.1  Samlede udgifter til modelprojekter 
Puljen til modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord har uddelt i 
alt 14.582.284 kr. til de 27 modelprojekter, der indgår i nærværende tværgående evalu-
ering. Dertil kommer tre senere modelprojekter, der i alt har fået bevilget 1.380.000 kr., 
således at de samlede puljemidler anvendt til modelprojekter udgør knap 16 mio. kr. De 
27 modelprojekter har for en typisk toårig periode fået bevilget mellem 75.000 kr. og 
915.000 kr. fra puljen, afhængigt af modelprojekt. De specifikke projektbevillinger 
fremgår af tabel 21-23. 
 
Ud over puljemidlerne har flere modelprojekter midler fra andre puljer, fonde, eller har 
haft egen finansiering som tillæg. Opgjort for alle 27 modelprojekter beløber disse eks-
tra midler sig til 3,4 mio. kr. og de samlede udgifter til modelprojekterne på knap 18 
mio. kr. Der tages dog forbehold for manglende registrering af nogle projekters egen 
finansieringsandel, bl.a. arbejdskraft fra projektleder, medlemmer af følge- og styre-
grupper, etc. Derudover er overhead til f.eks. bygninger, kontorhold m.v. ikke inklude-
ret i opgørelsen, som derfor må betragtes som et underestimat af de samlede omkost-
ninger ved at gennemføre og implementere modelprojekter til forebyggelse af selv-
mordsforsøg og selvmord. 
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11.2  Gennemsnitlig udgift pr. klient 
Med henblik på at udtrykke den gennemsnitlige udgift pr. person (klient) er det enkelte 
modelprojekts udgifter sammenlignet med antallet af klienter, der er rådgivet eller 
modtager anden hjælp, herunder behandling, i modelprojektet, jf. kapitel 8. I sammen-
ligningen er der opdelt i klientfokuserede projekter i sygehusregi med fokus på selv-
mordsforsøgere og selvmordstruede og klientfokuserede projekter i den primære sund-
hedssektor og socialsektoren med fokus på en bredere population af potentielt selv-
mordstruede i forskellige risikogrupper. Denne sammenligning af de gennemsnitlige 
udgifter pr. klient rådgivet eller behandlet fremgår af henholdsvis tabel 21 og 22 neden-
for. 
 
Antallet af klienter, der i et projekt har modtaget rådgivning eller behandling, kan tol-
kes som et mellemliggende outputmål for det endelige resultat af selvmordsforebyggel-
se, nemlig at selvmordsforsøg reduceres, og omfanget af personer der føler sig selv-
mordstruet, mindskes. I sammenligningen skal der dog tages forbehold for, at der er 
tale om forskellige projekter, som ikke i alle tilfælde er sammenlignelige, og som i for-
skellig grad også indeholder flere samtidige aktiviteter. Man bør derfor ikke entydigt 
sætte lighedstegn mellem en lav udgift pr. klient rådgivet eller behandlet, og at dette 
projekt så også er at foretrække. Dog kan opgørelsen af de gennemsnitlige udgifter som 
før nævnt bruges som en indikator for det nødvendige ressourceforbrug set i relation til 
den oplevede aktivitet.  
 
Tabel 21 præsenterer for de klientfokuserede sygehusprojekter projektbevillingen og 
den samlede udgift, såvel som den gennemsnitlige omkostning pr. klient. 
 
Tabel 21. Sygehussektor: Samlede udgifter og gennemsnitlige udgifter pr. klient (kr.).  
Projekt Projektbevilling 

(referencegruppe) 
Andre midler Samlede 

udgifter 
Gennemsnitlig 

udgift pr. klient 

(Puljemidler) 

Gennemsnitlig 
udgift pr. klient 

(Samlet udgift) 
21 674.000 kr. 0 kr. 674.000 kr. 2.217 kr. 2.217 kr. 
24 105.988 kr. 0 kr. 105.988 kr. 4.608 kr. 4.608 kr. 

25 1 696.000 kr. 5.000 kr. 701.000 kr. 12.000 kr. 12.086 kr. 
36 800.000 kr. 0 kr. 800.000 kr. -- -- 
48 800.000 kr. 0 kr. 800.000 kr. 18.182 kr. 18.182 kr. 

49 1 800.000 kr. 0 kr. 800.000 kr. 32.000 kr. 32.000 kr. 
76 1 463.681 kr. 0 kr. 463.481 kr. 11.889 kr. 11.889 kr. 
77 1 275.000 kr. 2 100.000 kr. 375.000 kr. 7.381 kr. 3.571 kr. 
84 800.000 kr. 0 kr. 800.000 kr. 34.783 kr. 34.783 kr. 

100 115.000 kr. 3 0 kr. 115.000 kr. 9.583 kr. 9.583 kr. 
1. Modelprojektet har flere samtidige formål, f.eks. kompetenceudvikling ud over klientinddragelse. 
2. Modelprojekt 77 har kun brugt 275.000 kr. af 775.000 bevilgede, plus 100.000 kr. fra egen finansiering. 
3. Modelprojekt 100 har kun brugt 115.000 kr. af 180.000 bevilgede.  
 
Naturligt nok er den gennemsnitlige udgift pr. klient rådgivet eller behandlet lav i pro-
jekter med mange klienter, som f.eks. modelprojekt 21 og 77, jf. tabel 21. I andre mo-
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delprojekter, hvor antallet af klienter er lavt, er den gennemsnitlige omkostning pr. kli-
ent rådgivet eller behandlet derimod høj, som f.eks. modelprojekt 49 eller 84, hvor kun 
23 klienter har gennemført et forløb. Der skal dog tages et væsentligt forbehold for re-
sultatet i modelprojekter, hvor der har været flere samtidige formål.  
 
I forhold til klientfokuserede modelprojekter inden for den primære sundhedssektor og 
socialsektoren er en lignende sammenligning af projektbevillingen og den samlede ud-
gift, såvel som den gennemsnitlige omkostning pr. klient foretaget. Dette er præsenteret 
i tabel 22.  
 
Tabel 22. Primær sundhed/socialsektor: Samlede og gennemsnitlige udgifter pr. klient (kr.). 
Projekt Projektbevilling 

(referencegruppe) 
Andre midler Samlede 

udgifter 
Gennemsnitlig 

udgift pr. klient 

(Puljemidler) 

Gennemsnitlig 
udgift pr. klient 

(Samlet udgift) 
30 400.000 kr. 0 kr. 400.000 kr. 1.303 kr. 1.303 kr. 
37 394.000 kr. 266.000 kr. 660.000 kr. 3.940 kr. 6.600 kr. 
42 700.000 kr. 0 kr. 700.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 

51 1 355.115 kr. 0 kr. 355.115 kr. 8.071 kr. 8.071 kr. 
90 226.000 kr. 54.000 kr. 280.000 kr. 10.273 kr. 12.727 kr. 

1. Modelprojektet har flere samtidige formål, f.eks. kompetenceudvikling ud over klientinddragelse. 
 
Som ved opgørelsen for sygehusprojekterne hænger den gennemsnitlige udgift pr. kli-
ent (selvmordstruet), der er rådgivet eller har modtaget hjælp fra modelprojektet, lavest 
for modelprojekter med mange klienter. Konkret ses det i tabellen at være tilfældet for 
de to frivillig-projekter ved henholdsvis Aabenraa Selvhjælp (30) og Café Lytten (37). 
Omvendt er det dyreste klientbaserede projekt modelprojekt 42 – psykologsamtaler 
med unge selvmordstruede piger mellem 14 og 19 år. Den høje gennemsnitlige udgift 
pr. klient kan dog forklares med, at klientforløbene har haft en varighed af 2-24 måne-
der, og at formålet derudover har været at udvikle en samtalemodel. 
 
Generelt er de gennemsnitlige udgifter lidt lavere ved modelprojekter med fokus på den 
primære sundheds- og social sektor sammenlignet med sygehusprojekterne, hvilket 
givetvis hænger sammen med sidstnævntes fokus på den primære risikogruppe. 
 
 
11.3  Gennemsnitlig udgift pr. recidiv undgået 
Et modelprojekt kan, jf. kapitel 10, bruges til at sige noget om recidivhyppigheden ved 
selvmordsforsøg (gentagelse af selvmordsforsøg), nemlig modelprojekt 21 ved Odense 
Universitetshospital. De forebyggende initiativer i dette projekt udgøres af suicidal-
skema, grønt kort ordning såvel som akut, specifik behandling af selvmordsadfærd.  
 
I forhold til projektet kan den nødvendige ressourceindsats til de forebyggende initiati-
ver sammenlignes med den opnåede reduktion i recidivraten. Reduktionen i recidivra-
ten for indlagte psykiatriske patienter viste sig i en sammenligning mellem 1989 og 
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2001-02 at være på 20% pr. år (ikke signifikant), og på 25% pr. år for psykiatriske ska-
destuepatienter i en sammenligning mellem 1994-95 og 2001-02 (ikke signifikant). 
Sammenholdt med udgifterne til modelprojektet koster det et sted mellem 10.000-
20.000 kr. pr. procentpoints reduktion i recidivhyppigheden afhængigt af, om der er 
tale om psykiatrisk skadestue patienter, hvor hver fjerde recidiv undgås eller indlagte 
patienter, hvor hver femte recidiv undgås. Samlet set betyder det at ud af omkring 300 
patienter vil 64 patienter således undgå recidiv, hvilket synes omkostningseffektivt. 
 
 
11.4  Udgifter til kompetenceudvikling 
Halvdelen af modelprojekterne har alene eller delvist fokus på kompetenceudvikling af 
personale og andre med hensyn til identifikation af selvmordsadfærd og selvmordsfo-
rebyggende initiativer. For at få et indtryk af størrelsen af de ressourcer som kompeten-
ceudvikling ved selvmordsforebyggelse kræver er de samlede og gennemsnitlige udgif-
ter præsenteret i tabel 23 nedenfor. Sammenligningen af udgifter og output må alene 
tages som en indikator, og det understreges, at projekterne og kompetenceudviklingen 
er meget forskellige både i omfang, formål, fokus, osv. Nogle projekter har haft karak-
ter af generel oplysning, mens andre har været mere specifikke uddannelsesprojekter, 
herunder med uddannelse af nøgle- og lodsmedarbejdere (modelprojekt 28 og 76). 
Sammenligningen siger heller ikke noget om kompetenceudviklingens kvalitet. 
 
Tabel 23. Kompetenceudvikling: Samlede og gennemsnitlige udgifter pr. deltager (kr.).  

Udgift pr. Nr. Projektbevilling 
(Referencegruppe) 

Samlet 
udgift Kursus / 

modul 
(bevilling) 

Kursus / 
modul 

(samlet) 

Deltager 
(bevilling) 

Deltager 
(samlet) 

25 1 696.000 kr. 701.000 kr. 15.467 kr. 15.578 kr. 1.221 kr. 1.230 kr. 
26 400.000 kr. 800.000 kr. 36.364 kr. 72.727 kr. 2.210 kr. 4.420 kr. 
28 695.000 kr. 745.000 kr. 21.061 kr. 22.576 kr. 6.950 kr. 7.450 kr. 
32 175.500 kr. 557.500 kr. 14.625 kr. 46.458 kr. 462 kr. 1.467 kr. 
35 915.000 kr. 924.000 kr. 48.158 kr. 48.632 kr. 3.211 kr. 3.242 kr. 
41 795.000 kr. 795.000 kr. 159.000 kr. 159.000 kr. 7.950 kr. 7.950 kr. 

49 1 800.000 kr. 800.000 kr. -- -- 2.286 kr. 2.286 kr. 
511 355.115 kr. 355.115 kr. 118.372 kr. 118.372 kr. 5.463 kr. 5.463 kr. 
76 1 463.681 kr. 463.681 kr. 38.640 kr. 38.640 kr. 2.318 kr. 2.318 kr. 
77 1 775.000 kr. 375.000 kr. 43.056 kr. 20.833 kr. 6.798 kr. 3.289 kr. 
79 520.000 kr. 520.000 kr. 173.333 kr. 173.333 kr. 40.000 kr. 40.000 kr. 
85 692.000 kr. 1.663.200 kr 57.667 kr. 138.600 kr. 3.844 kr. 9.240 kr. 
88 570.000 kr. 946.080 kr. 12.667 kr. 21.024 kr. 1.103 kr. 1.830 kr. 
94 250.000 kr. 582.600 kr. 41.667 kr. 97.100 kr. 1.563 kr. 3.641 kr. 

1. Modelprojektet har flere samtidige formål, f.eks. klientinddragelse ud over kompetenceudvikling. 
 
Nogle af de modelprojekter (modelprojekt 25, 32 og 88), hvor udgiften pr. kompeten-
ceudviklet deltager er lavest, hvis de samlede udgifter betragtes, er netop projekter, 
hvor fokus er på generel kompetenceudvikling i korte forløb af større personalegrup-
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per. Udgiften pr. deltager ligger i disse projekter på 1.230 -1.830 kr. Sker der en egent-
lig uddannelse af personale, frivillige eller lignende i et længere forløb, er udgiften pr. 
uddannet deltager op til 10.000 kr.. I et tilfælde (modelprojekt 79) er udgiften dog 
40.000 kr. pr. deltager til uddannelse 13 frivillige i en lodsordning. For alle projekter 
skal det dog igen understreges, at sammenligningen her er isoleret i forhold til kompe-
tenceudvikling, og at beregningerne må tages med dette forbehold. 
 
 
11.5  Perspektivering vedrørende ressourcer og økonomi 
I forhold til de anvendte ressourcer på de selvmordsforebyggende aktiviteter i model-
projekterne har der samlet set været inkluderet over 1.100 klienter og kompetenceud-
viklet over 3.000 personer. Den gennemsnitlige udgift pr. klient er i nogle sygehuspro-
jekter helt nede på 2.000-4.000 kr., men højere i andre. Det samme gælder til dels for 
projekter i den primære sundhedssektor og socialsektoren.  
 
Hvorvidt en gennemsnitlig udgift pr. klient er en barriere for implementering af lignen-
de selvmordsforebyggende tiltag i andre amter, kommuner, etc. vil afhænge af, om der 
er tale om en reel ekstraudgift, eller at en selvmordsforbyggende aktivitet i en given 
institution eller afdeling kan tilrettelægges sådan, at den bliver en del af de daglige pro-
cedurer med udgangspunkt i de eksisterende driftsmidler. Udgifter som nærværende 
projekter bl.a. har haft til dataindsamling, dokumentation og evaluering kan der også 
ses bort fra. Det samme gælder i princippet udgifter til at udvikle modeller for så vidt, 
at allerede udviklede modeller er tilgængelige og kan overføres direkte. MUUSMANN 
forventer derfor, at den gennemsnitlige udgift pr. klient er lavere end opgjort her. 
 
Opgørelsen af udgifterne ved den gennemførte kompetenceudvikling har tillige givet 
en idé om det forventede udgiftsniveau, hvad enten der er tale om en generel kompe-
tenceudvikling eller om en mere specifik uddannelse. Ved implementering andet steds 
og barrierer herfor er det dog igen et spørgsmål, om der vil være tale om fulde ekstra 
omkostninger eller om aktiviteten kan afholdes helt eller delvist inden for eksisterende 
budgetter med genbrug af tilgængeligt undervisningsmateriale. Det er MUUSMANNs 
forventning, at især den generelle kompetenceudvikling kan overføres til andre steder 
med brug af færre ressourcer, hvis der hentes inspiration fra eksisterende projekter. 
 
Det skal understreges, at opgørelsen af udgifter og sammenstillingen med aktiviteter 
ikke korrigerer for, at flere modelprojekter har flere samtidige formål, ligesom der ta-
ges forbehold for usikkerhed omkring oplysningerne vedrørende udgiftsforbruget. 
 
Men samlet set har nærværende kapitel om ressourceforbrug og udgifter til selvmords-
forebyggende aktiviteter og tiltag givet et indtryk af, hvad sådanne tiltag koster, også i 
forhold til det opnåede output. Endvidere understøtter spørgsmålet om de påkrævede 
udgifter til selvmordsforebyggende indsatser andre steder end hos de institutioner, der 
huser modelprojekter, at mulighederne for at udnytte udviklede modeller, undervis-
ningsmateriale, ideer, etc. fra de gennemførte modelprojekter sikres og udnyttes.  
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På denne vis vil en forsat selvmordsforebyggende indsats kunne føres videre og im-
plementeres hos langt flere aktører og institutioner til en forventet lavere samlet udgift, 
end tilfældet har været i modelprojekterne med deres udviklingsmæssige karakter. 
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12.  Driftsmodning – og modelprojekter 

12.1  Konceptet med modelprojekter 
Det er MUUSMANNs vurdering, at selve konceptet med nogenlunde samtidig igang-
sætning af en række forskelligt fokuserende modelprojekter vedrørende selvmordsfore-
byggelse grundlæggende har været godt og rigtigt set. Konceptet med konkret projekt-
arbejde og parallelt procesarbejde har i en række henseender givet et meget frugtbart 
fundament for udveksling af viden og erfaringer på tværs af projektforløb med samme 
substantielle udgangspunkt, ligesom konceptet har fungeret som en gunstig infrastruk-
tur for konsolidering og videreudbygning af de faglige, personfunderede kompetencer 
på området vedrørende selvmordsforebyggelse.  
 
Der er på den baggrund heller ingen tvivl om, at arbejdet fremadrettet med selvmords-
forebyggelse i Danmark kan udføres på et forbedret og langt mere afklaret grundlag. 
Og at dette fremadrettede arbejde kan gennemføres med en klarere fokusering ud fra de 
erfaringer, der er akkumuleret via forløbet med modelprojekterne. 
 
Forløbet med de mange modelprojekter viser imidlertid også, at en lang række forskel-
lige problemstillinger og potentielle barrierer, bl.a. i forbindelse med ”krydsning” af 
sektorer, ikke skal undervurderes, og at behovet for kompetencer vedrørende ledelse, 
styring og organisering af projektforløb ofte ikke kan overvurderes. Dette sidste gælder 
ikke mindst i forløb med den tidsmæssigt begrænsede udstrækning, som modelprojek-
terne har repræsenteret, hvor forberedelse, realiserede indsatser, opnåelse af resultater 
og afrapportering i mange tilfælde har skullet gennemføres inden for 2 til 2½ år. 
 
For flere modelprojekter kan det konstateres, at fagligheden – den faglige begejstring 
og ildhu – har været helt i front i forbindelse med tænkning og overvejelser samt udfø-
relse af indsatser omkring projektarbejdet. Der er intet odiøst i sig selv i dette forhold, 
men det har for nogle modelprojekter betydet, at den klassiske problemstilling eller 
ubalance mellem faglighed og specialistkundskaber på den ene side og ledelses- og 
styringsmæssige generalistkompetencer på den anden har kunnet træde frem. 
 
For flere modelprojekter har ambitionerne været særdeles høje, både i omfang og i 
dybde. For nogle modelprojekter har dette været realistisk og håndterbart, fordi disse 
projekter har været ledet og styret professionelt, og/eller fordi ledelse og styring er fo-
regået inden for nogle rammer med udpræget erfaring med og kompetencer i forhold til 
projektledelse og projektstyring. For andre modelprojekter har ambitionsniveauerne 
vist sig at være uden tilstrækkelig sammenhæng med den til grund liggende kapacitet 
og kompetence vedrørende ledelse, implementering og fremdrift.  
 
Det er MUUSMANNs vurdering, at nogle af modelprojekterne er strandet på usam-
menhænge mellem ambitioner og kapacitet.  
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Det kan diskuteres, om filtreringen af projektansøgninger i højere grad end tilfældet har 
været, burde have omfattet en målrettet vurdering af disse sammenhænge mellem for-
udsatte aktiviteter og resultater på den ene side og tilstedeværelsen af ledelsesmæssige 
og styringsmæssige kompetencer og kapacitet på den anden.  
 
Endvidere kan det diskuteres, om der med fordel (fra Referencegruppens side) kunne 
have været fokuseret og målrettet mere i forbindelse med udmelding omkring puljen til 
og de prioriterede temaer for modelprojekter. En ”topstyret” udmelding af puljens te-
maer (”commissioned”) til et begrænset antal (”prækvalificerede”) tilbudsgivere/ leve-
randører kunne måske have sikret en højere grad af resultatorientering og målretning, 
og måske også kvalitet for de gennemførte modelprojekter, ligesom en sådan form må-
ske kunne have sikret flere (løbende) styringsmuligheder for Referencegruppen, end 
tilfældet har været i forhold til de nu gennemførte projekter. 
 
Netop med hele idé-konceptet omkring modelprojekterne, hvor formålet har været at 
igangsætte mange, parallelle projekter med henblik på identifikation af holdbare og 
mindre holdbare forebyggelsesindsatser og med henblik på identifikation af indsatser, 
der kan skabe resultater og anvendelig viden, forekommer det imidlertid heller ikke 
logisk med alt for stramme procedurer omkring og meget omfattende dokumentation af 
projektgrundlag.  
 
Hertil kommer, at en tilstrækkelig aftestning af et sådant grundlag ville have været en 
meget krævende opgave, ligesom det ikke kan udelukkes, at en sådan procedure reelt 
på et formelt grundlag ville have standset modelprojekter, der nu faktisk kom i gang, 
og som viste sig (muligvis på trods af formelle mangler i henseende til kompetencer og 
kapacitet) alligevel at generere frugtbare resultater eller anvendelig ny viden og erfa-
ring. Ulempen ved en mere stram procedure ville således have været en potentiel be-
grænsning af idérigdom og udbredelsen af lokale modelprojekter. 
 
Det er MUUSMANNs opfattelse, at der måske på et tidligere tidspunkt end i for-
året/forsommeren 2002, hvor en række modelprojekter allerede var i gang, og hvor 
overvejelser, planlægning, projektansøgning osv. for og omkring andre modelprojekter 
var langt fremme, kunne have været gjort indsatser for at bistå modelprojekterne med 
og for at sikre modelprojekternes fokusering på ledelse, styring, organisering og frem-
drift samt driftsmodning. Drejebogen, som var et af de instrumenter, der var tænkt som 
en bistand til modelprojekterne, ikke mindst i sammenhæng med den omhandlede fo-
kusering, kom i endelig udgave i juni 2002 – og i forhold til den samlede proces med 
modelprojekterne dermed på et for sent tidspunkt.   
 
Man kan i relation til modelprojekterne vælge at hæfte sig ved de mangler, der har 
kunnet konstateres (for visse af projekterne) i henseende til ledelse, projektstyring og 
organisering samt fremdrift m.v. Og vælge at hæfte sig ved de forbedringer en eventuel 
tidligere indsats med støtte til modelprojekterne vedrørende styring og ledelse m.v. 
kunne have medført.  
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Man kan imidlertid også vælge at hæfte sig ved, hvor mange modelprojekter, der – 
trods varierende erfaring med og professionel kompetence i forhold til projektledelse 
og projektstyring m.v. – alligevel har været i stand til i et eller andet omfang at fasthol-
de forudsatte aktiviteter, mål og fremdrift og i et eller andet omfang har taget en række 
fornuftige og hensigtsmæssige initiativer på nogenlunde rigtige tidspunkter i modelpro-
jektforløbet. 
 
 
Figur 9. Modelprojekternes potentielle dilemma. 

Højt kompetenceniveau og
stor erfaring i henseende 
til styring, organisering, 
ledelse og driftsmodning

af komplekse projektforløb

Lavt kompetenceniveau og 
ingen erfaring i henseende 
til styring, organisering, 
ledelse og driftsmodning

af komplekse projektforløb

Højt ambitionsniveau og flere 
typer af forudsatte indsatser 

(klienter, kompetenceudvikling, 
tværsektorielt samarbejde m.v.)

Lavt ambitionsniveau og få
typer af forudsatte indsatser

(klienter, kompetenceudvikling,
tværsektorielt samarbejde m.v.)

 
 
Under alle omstændigheder må det konstateres, at et koncept som det gennemførte med 
modelprojekter – med den meget klare spredning i idéer, aktivitetsniveauer, kapacitet 
og forudsætninger – kræver væsentlig og rettidig procesmæssig monitorering, hvis der 
for alvor skal stilles meget konkrete, ”skrappe” og kontante krav i henseende til bl.a. 
resultater, målopfyldelse, økonomi, afrapportering osv. Signalet til modelprojekterne, 
og vel i noget omfang også filosofien i hele modelprojektkonceptet har i høj grad været 
noget med at prøve sig frem for efterfølgende at se på, hvordan det går – og hvordan 
det gik. 
 
 
12.2  Driftsmodning. 

 
MUUSMANN har i forløbet med modelprojekterne lagt meget vægt på problematikken 
omkring driftsmodning.  
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Begrebet driftsmodning dækker over de initiativer og indsatser der udføres for at sikre, 
at modelprojektets målsætninger, tiltag og aktiviteter samt erfaringer forankres og vide-
reføres. 
 
For det enkelte modelprojekt kan driftsmodning være rettet mod forankring og videre-
førelse inden for den samme organisatoriske ramme, som modelprojektet har været en 
del af, og som måske i første omgang også har været initiativtager eller medvirkende til 
at fremme modelprojektet. Men driftsmodning kan også være rettet mod forankring og 
videreførelse inden for andre organisatoriske rammer.  
 
Det er MUUSMANNs opfattelse, at begrebet driftsmodning giver mening i forhold til 
alle typer af projekter. Et projekt, der ikke har ambitioner om at blive videreført inden 
for den ene eller den anden form for organisatorisk ramme, har dog alligevel som im-
plicit målsætning, at det gennemførte arbejde på en eller anden måde og i et eller andet 
omfang kan være en form for såsæd, som det giver mening (for andre) at bygge videre 
på. Det kan også formuleres således, at hvis denne optik ikke er til stede, så er der alene 
af den grund ingen ide i at støtte et projektforløb. 
 
Driftsmodningsproblematikken kan have forskellig karakter i forhold til de forskellige 
typer af modelprojekter – de klientorienterede projekter og projekterne vedrørende per-
sonale og struktur. Men den vil være relevant i forhold til alle modelprojekter. 
 
”Handlingsplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark” omfatter 
ikke nogen specifik berøring af driftsmodningsproblematikken, og denne proble-matik 
indgår heller ikke detaljeret i det materiale, der ligger til grund for de oprinde-lige an-
søgninger vedrørende etablering af modelprojekterne. 
 
Omvendt må det dog konstateres, at hele det arbejde, der blev igangsat tilbage i 1996 
med forslag til en egentlig forebyggelsesplan i Danmark og med den efterfølgende 
etablering af modelprojekter vedrørende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, 
i sig selv kan betragtes som initiativer, der har haft til formål at sikre en udbredelse og 
efterfølgende forankring og videreførelse af forebyggelsesarbejdet på dette område. 
 
MUUSMANN har i forløbet med modelprojekterne taget driftsmodningsproblematik-
ken op med ganske stor intensitet – startende fra midten af 2002 med udsendelse af 
materiale vedrørende de norske aktiviteter og erfaringer med forebyggelse af selvmord 
og selvmordsforsøg – i forbindelse med indsatserne i Norge, er der gjort en del betragt-
ninger omkring forankring og forudsætninger for forankring af de forskellige former 
for indsatser. 
 
MUUSMANN har efterfølgende, under forskellige former og i vekslende omfang, haft 
driftsmodningsproblematikken langt fremme på dagsordenen, både i forhold til de en-
kelte projekter (interviews og bilaterale drøftelser med projekterne) og i forbindelse 
med de gennemføre fællesaktiviteter, herunder ikke mindst i tilknytning til netværks-
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møderne og i noget omfang også i relation til den i januar 2003 gennemførte behovsaf-
dækning, hvor en række problematikker omkring færdiggørelse af modelprojekternes 
indsatser og egen evaluering blev identificeret og vurderet.  
 
Endelig fremgår en række af de parametre og felter, der skal fokuseres på i sammen-
hæng med indsatser omkring driftsmodning, af det materiale (”Drejebogen” og ”Kata-
loget”), som MUUSMANN uarbejdede til modelprojekterne i startfaserne af det samle-
de forløb – og forud for igangsætning af 1. interviewrunde med modelprojekterne. 
 
Det kan konstateres, ud fra bl.a. input i forbindelse med 2. interview, at man i en del af 
modelprojekterne, umiddelbart forud for færdiggørelse af projektperioden, var i tvivl 
om, hvorvidt erfaringer og resultater fra projektforløbet ville blive overført til eller in-
tegreret med egentlig drift, ligesom en del andre modelprojekter med stor grad af sik-
kerhed kunne fastslå, at erfaringer og resultater ikke ville blive overført til eller integre-
ret med egentlig drift. 
 
Egen evalueringerne (afrapporteringerne) giver et supplerende billede af driftsmod-
nings-problematikken, og der er i visse tilfælde (for visse modelprojekters vedkom-
mende) nogle nuanceforskelle mellem indikationer i tilknytning til 2. interview og in-
dikationer eller konklusioner i tilknytning til egen evaluering (afrapportering). 
 
Ud fra en – ganske strikt – definition af driftsmodning, nemlig at projektidé, aktivitets-
form og aktivitetsomfang videreføres i det regi, hvori modelprojektet har fungeret, i et 
tilknyttet regi eller i et andet regi, som modelprojektet har samarbejdet med eller på 
anden måde været del af, vurderer MUUSMANN, at 11 modelprojekter ikke kommer i 
drift, og at 16 modelprojekter kommer eller måske kommer i drift eller integreres i 
drift. Det er her umiddelbart MUUSMANNs vurdering, at 9 af disse – med stor grad af 
sikkerhed – kommer i drift eller integreres i drift. 
 
Ud fra den anførte vinkel og afgrænsning vil således kun en tredjedel af modelprojek-
terne overgå til egentlig drift eller integreres i drift. 
 
Opdelingen af modelprojekter på ”driftsmodnede” og ”ikke-driftsmodnede” koblet med 
kategoriseringen i klient-modelprojekter og modelprojekter vedrørende personale/ 
struktur fremgår nedenfor af figur 10. 
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Figur 10. Gruppering efter driftsmodning 
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Der kan umiddelbart og helt overordnet spores en tendens til, at overførsel til drift eller 
integration i drift har været lettere fremkommeligt for de modelprojekter, der aktivi-
tetsmæssigt har taget udgangspunkt i kvalitetsudvikling m.v. samt kompetenceudvik-
ling m.v. Denne tendens kan måske også afspejle, at de klientorienterede projekter ge-
nerelt er vanskeligere at håndtere, herunder at de klientorienterede projekter ofte omfat-
ter vanskeligt tværsektorielt eller tværfagligt samarbejde. 
 
Der er række problematiske gråzoner, der gør det vanskeligt - og måske også urimeligt 
- at konkludere så skarpt som ud fra den ovenfor anvendte to- eller tredelte kategorise-
ring (drift eller ikke-drift; drift, ikke-drift, måske drift).  
 
For det første er der i forskellige projekter akkumuleret viden, erfaring – og strukture-
rede grundlag for videre indsatser, f.eks. koncepter eller design for uddannelse og 
kompetenceudvikling – der vil kunne anvendes i et fremadrettet arbejde vedrørende 
selvmordsforebyggelse. Og som andre regier end det, hvori modelprojektet har funge-
ret, måske vil kunne anvende i sammenhæng med drift. 
 
For det andet er der i nogle af modelprojekterne gennemført kompetenceudvikling og 
organisatorisk læring, bl.a. omkring opgradering af medarbejderes evner til at håndtere 
selvmordsadfærd, hvor disse indsatser må formodes at kunne præge den daglige 
driftsmæssige situation i hvert fald i en periode – selv om den i modelprojektet gen-
nemførte organisatoriske kompetenceudvikling og læring ikke fortsættes/vedligeholdes 
eller fortsættes/vedligeholdes på det niveau, modelprojektperioden har givet anledning 
til. 
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For det tredje er der i flere tilfælde omkring modelprojekter tale om udestående beslut-
ningsprocedurer, i eksempelvis det amt eller den kommune eller den psykiatriledelse, 
som modelprojektet er forankret i, eller har som ultimativ overordnet, hvor der ikke er 
taget endelig stilling til videre indsatsers karakter og omfang samt organisatorisk for-
ankring. 
 
Endvidere er der et enkelt modelprojekt (modelprojekt 100), hvor selve projektkonklu-
sionen går på, at der rent faktisk ikke er baggrund for drift i forbindelse med den aktivi-
tet (eller den hypotese), som dette projekt har beskæftiget sig med (glasskader). 
 
Endelig bør det bemærkes, at enkelte modelprojekter (24 og 79) aktuelt videreføres 
eller i sig selv er udtryk for en videreførelse af et i forvejen gennemført projektforløb – 
og at videreførelse i disse tilfælde (måske) kan tages som udtryk for en vilje til imple-
mentering og drift. 
 
 
12.3  Offentlige – ikke-offentlige modelprojekter m.v. 
Der kan som udgangspunkt være en formodning for forskelle i grundlaget for drifts-
modning for offentlige og ikke-offentlige modelprojekter, ligesom der kan være en 
formodning for forskelle i grundlaget for offentlige modelprojekter – alt efter det hie-
rarkiske niveau, modelprojekterne agerer ud fra. Der kan således umiddelbart være en 
hypotese om, at mulighederne for driftsmæssig forankring eller integration er størst for 
offentlige modelprojekter, der agerer ud fra organisatoriske topniveauer. 
 
Lægges en sådan antagelse til grund, kan der også være rimelighed i at skelne rent vur-
deringsmæssigt i henseende til driftsmodning, mellem modelprojekter med disse for-
skellige former for grundlag. 
 
Nedenfor i figur 11 er modelprojekterne sorteret efter den omhandlede form for organi-
satorisk grundlag, idet der for offentlige projekters vedkommende er sondret mellem 
modelprojekter, der agerer ud fra forvaltningsniveau, og modelprojekter, der agerer ud 
fra institutionsniveau. 
 
Som det fremgår af figuren, har 22% af modelprojekterne haft et ikke-offentligt ud-
gangspunkt, mens 78% har haft et offentligt udgangspunkt. Af de offentlige modelpro-
jekter har 26% ageret ud fra forvaltningsniveau, mens 52% har ageret ud fra instituti-
onsniveau. 
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Figur 11. Organisatorisk grundlag for modelprojekterne (offentlig / frivillig). 
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lig, ikke-offentlig m.v.) kan det måske tentativt antages, at klientorienterede projekter 
med udgangspunkt i enten ikke-offentlig forankring eller offentlig forankring på insti-
tutionsniveau har væsentlig dårligere vilkår i forbindelse med driftsmodning og imple-
mentering end projekter med fokus på personale og struktur (kvalitetsudvikling og 
kompetenceudvikling m.v.), hvor aktiviteter gennemføres ud fra (kommunalt eller 
amtsligt) forvaltningsniveau. 
 
For en del modelprojekter har det tværsektorielle og det tværfaglige element i model-
projekterne været vanskeligere end forudset – det kan også formuleres på den måde, at 
de modelprojekter, der i henseende til opnåelse af forudsatte resultater har været af-
hængige af tværsektoriel og tværfaglig koordination og samspil i nogle tilfælde har 
undervurderet vanskelighederne med at etablere sådanne former for tværfaglige og 
tværorganisatoriske rammer. 
 
Der kan måske oven i købet argumenteres for den opfattelse, at inklusion af tværsekto-
rielle og tværfaglige elementer i sig selv vanskeliggør modelprojekter – eller at model-
projekter med denne form for forudsætninger kræver længere tid og længere projektfor-
løb for at opnå driftsmodning og implementering. Og at evalueringen af driftsmodning, 
henholdsvis indsatserne i retning af at sikre driftsmodning og resultaterne af disse ind-
satser, dermed bør relativeres. 
 
Figur 12. Sværhedsgrader af forskellige typer projekter. 
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Det er MUUSMANNs generelle vurdering, at en stærk fokusering på og systematik i 
styring og projektledelse og projektmonitorering i almindelighed er afgørende, hvis 
udviklingsprojekter skal ind i implementering og driftsmæssig integration. 
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Med det ovenfor anførte kan det være sandsynligt, at modelprojekter med :  
• Forankring uden for offentligt regi (og i et vist omfang modelprojekter med offent-

lig forankring på institutionsniveau) 
• Orientering mod klienter 
• Forudsat inddragelse/anvendelse af tværsektorielle og til dels tværfaglige elementer 
 
vil have brug for ekstraordinær stærk fokus på professionalisering omkring det projekt-
styringsmæssige og projektorganisatoriske, hvis projektaktiviteter skal krones med re-
sultater samt driftsmodning og efterfølgende implementeres. 
 
Som omtalt under afsnittet vedrørende organisering og projektledelse har modelprojek-
terne som udgangspunkt valgt forskellige former for organisation og ledelse som ram-
me for projektstyring.  
 
Enkelte modelprojekter har fungeret med professionel projektledelse (det vil sige dag-
lig ledelse med erfaring i projektstyring) samt med styregruppe og følgegruppe. 
 
Der er imidlertid også eksempler på modelprojekter, der har fungeret som ”én mands 
betjente (m/k) projektforløb” uden hverken styregruppe eller følgegruppe. 
 
I henseende til bemanding af eventuelle styregrupper og følgegrupper har der været 
store forskelle mellem modelprojekternes linje. I mange tilfælde har modelprojekterne 
som udgangspunkt ikke haft nogen præcis opfattelse af eksakt rolle for en styregruppe 
og eksakt rolle for en følgegruppe. Der er også eksempler på, at modelprojekter har 
opfattet disse to typer af organer ens, det vil sige som organer med ensartede roller og 
funktioner, og hvor blot benævnelsen har været forskellig. Enkelte modelprojekter an-
vender betegnelsen ”baggrundsgruppe” – men også her med forskellige betydninger og 
forskellige forudsætninger omkring en sådan gruppes rolle. 
 
Som del af professionaliseret projektledelse og projektorganisering kan måden, hvorpå 
styregruppe og følgegruppe er struktureret og sammensat, rekrutteringen til disse grup-
per og de roller, disse grupper forudsættes at indtage være nødvendige kompenserende 
elementer – ikke mindst for modelprojekter af den type, der er anført ovenfor, det vil 
sige ikke-offentlige, klientorienterede og med afhængighed af det tværsektorielle og 
tværfaglige (figur 13). 
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Figur 13. Driftsmodningen. 
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Nogle modelprojekter af den type, der her omtales, har via bl.a. interviews anført, at det 
ikke var muligt at etablere sådanne former for professionaliseret projektledelse og pro-
jektorganisering, og at styregrupperekruttering, følgegrupperekruttering m.v. også viste 
sig at være vanskelig at gennemføre som forudsat. Der kan argumenteres for den opfat-
telse, at hvis sådanne former for (komplementære) indsatser ikke er realiserbare, så er 
forsøget på at realisere et modelprojektforløb måske heller ikke noget, der reelt bør 
satses på. 
 
Det er MUUSMANNs overordnede vurdering, at langt fra alle modelprojekter fra og 
med projektansøgning og projektstart har haft systematisk fokus på driftsmodnings-
problematikken og systematisk fokus på sammenhængen mellem udviklingsforløbets 
karakter samt styring og organisering på den ene side og mulighederne og forudsætnin-
gerne for idriftsætning af erfaringer og indsatser i projektperioden på den anden.  
 
I relation til kommende projektforløb vedrørende selvmordsforebyggelse kan der efter 
MUUSMANNs opfattelse med fordel indtænkes sådanne former for overvejelser og 
sammenhænge allerede som en del af en procedure omkring prioritering af  
indsatser/projekter.    
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13.  Idékatalog – fremadrettede udfordringer og muligheder i 
       arbejdet med selvmordsforebyggelse 
             
Gennemførelsen af den samlede proces med modelprojekter vedrørende selvmord og 
selvmordsforsøg har været omfattende og ressourcekrævende. Processen har genereret 
en række forskelligartede indsatser og aktiviteter og forskellige resultater er opnået. 
 
Ud fra det samlede gennemførte modelprojektforløb kan der identificeres en række 
udfordringer, barrierer og muligheder i forbindelse med indsatserne omkring selv-
mordsforebyggelse. Og forløbet giver dermed også anledning til opsamling af erfarin-
ger og viden, der kan anvendes fremadrettet i forbindelse med de kommende års arbej-
de med forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. 
 
Her opsummeres en række fremadrettede muligheder og rammer for de kommende års 
arbejde. Der kan siges at være tale om anbefalinger, når det gælder indsatser og priori-
teringer fremover i forbindelse med selvmordsforebyggelse. 
 
Det er væsentligt at understrege, at de omhandlede anbefalinger tager udgangspunkt i 
MUUSMANNS vurdering af de erfaringer af positiv og negativ art, der er akkumuleret 
via de nu gennemførte modelprojekter. Men at anbefalingerne i nogen udstrækning 
også hviler på viden og erfaringer fra andre sammenhænge, herunder andre opgaveløs-
ninger, som MUUSMANN har stået for i sammenhæng med sygehussektor, sundheds-
sektor og socialsektor inden for de senere år. Idékataloget er selvsagt ikke udtømmende 
i forhold til alle vurderinger, der rummer muligheder for fremadrettede initiativer. Til-
egnelse heraf vil også forudsætte en læsning af den samlede rapport. 
 
Det er i forbindelse med de konkrete anbefalinger søgt konkretiseret, hvordan disse 
hviler på henholdsvis erfaringer fra modelprojekterne eller bestemte modelprojekter og 
erfaringer fra andre sammenhænge.  
 
Det har for MUUSMANN været en bestræbelse, at anbefalingerne fremstår således og 
har en sådan karakter, at de kan danne inspiration for ikke mindst beslutningstagere 
såvel politikere, embedsvæsen og projektchefer - i sammenhæng med de kommende 
års fastlæggelse af strategier og indsatser omkring selvmordsforebyggelse.  
 
Det må forventes, at den danske forvaltningsstruktur – samt opgave- og funktionsforde-
linger indenfor denne struktur – ændres mærkbart i løbet af en kortere årrække. Der-
med får nogle af de institutioner og funktionsområder indenfor bl.a. socialsektoren, 
psykiatrien, socialpsykiatrien samt sundhedsvæsenet i mere bred forstand, der har an-
svar for eller berøring med selvmordsforebyggelse, formentlig også væsentligt andre 
vilkår, ligesom de formelle sammenhænge mellem disse institutioner og funktionsom-
råder vil blive ændret i et eller andet omfang. 
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Det er imidlertid MUUSMANNs vurdering, at de anbefalinger, der er medtaget er an-
vendelige – også i en situation med f.eks. regionsdannelser og udvidede ansvarsområ-
der for kommuner, herunder i sammenhæng med f.eks. socialpsykiatrien og specialom-
råder indenfor socialområdet. 
 
Dermed udgør en offensiv og hensigtsmæssig anvendelse af anbefalingerne også en 
mulighed for at indplacere det selvmordsforbyggende arbejde på en måde, der sikrer 
prioriterede, mere effektive og forankrede indsatser. For fagmiljøerne omkring selv-
mordsforebyggelse, der i meget høj grad vil være fundamentet for, at de selvmordsfo-
rebyggende indsatser kan fastholdes og fremmes i de kommende år, skaber denne kon-
junktur muligheder, men også forpligtelser, herunder ikke mindst i sammenhæng med 
behovene for aktivitetsmæssig fokusering og indsatsmæssig prioriteringer. 
 
Modelprojekterne afspejler klart, at ikke alle indsatser er lige effektive, og at der derfor 
er behov for at sikre solide styringsmæssige og organisatoriske rammer for de forskel-
lige indsatser, herunder ikke mindst de tværsektorielle indsatser. Ligeså væsentligt som 
det er at holde fast i gode erfaringer med effektfulde indsatser på området – ligeså vig-
tigt er det at få udfaset eller nedprioriteret indsatser, der kun har begrænset nytteværdi 
eller potentiale. 
 
Prioritering på selvmordsforebyggelsesområdet er således ligeså væsentligt som på alle 
andre områder indenfor sygehussektoren, sundhedssektoren og socialsektoren, der i 
disse år kæmper om ressourcer, som i forhold til muligheder og behov bliver stadig 
mere knappe. 
  
 
13.1  Selvmordsforebyggelse i sammenhæng med forebyggelsesindsatser  
Det er grundlæggende MUUSMANNs opfattelse, at der kan være behov for en diskus-
sion af, i hvilket omfang det selvmordsforebyggende arbejde bør integreres med andre 
former for forebyggelsesindsatser, herunder ikke mindst kriseintervention. 
 
Figur 14. 
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Indsatser i relation 
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og kriseintervention
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Det er MUUSMANNs vurdering, at behandlingskæder og princippet om den kontinuer-
ligt støttende og ledsagende indsats, samt det sammenhængende behov for at sikre ind-
satser, der går på tværs af sektorer og på tværs af forskellige former for behandling, 
rådgivning, støtte og tilbud, kun kan realiseres indenfor rammer, hvor samspil og sam-
arbejde samt koordination mellem sygehussektoren og sundhedssektoren i øvrigt samt 
sundhedssektoren in extenso og socialsektoren fungerer mindre tungt og frigjort fra 
nuværende barrierer. 
 
Der er imidlertid en række udfordringer og pres samt tilknyttede bestræbelser, der over 
de kommende år må forventes at give helt andre konjunkturer og muligheder for disse 
former for tværsektorielle samspil.  
 
Det udgiftsmæssige pres på sygehussektoren (med denne sektors relative dyre kapaci-
tet) indebærer i stadigt stigende grad udlægning af efterforløb til det socialpsykiatriske 
område og til socialområdet – og til borgeren selv (!). Her henvises også til de tanke-
gange, der vokser frem omkring ”det udgående hospital”, ”udgående psykose teams”, 
”egenomsorg” samt ”pervasive healthcare”.  
 
I sådanne tendenser fødes imidlertid også behovene for større grader af gensidigt for-
pligtende og gennemsigtigt samarbejde mellem dels sygehusvæsenet og de øvrige dele 
af sundhedsvæsenet og dels sundhedssektoren og socialsektoren. 
 
Det øgede behov for adressering af de store livsstilssygdomme giver i sig selv grundlag 
for samspil og koordination indenfor sundhedssektoren og mellem de forskellige dele 
af sundhedssektoren og socialsektoren – og den vil på sin egen måde presse i retning af 
mere intensiveret koordination og mere gennemsigtig og gensidigt forpligtende ar-
bejdsdeling på tværs af institutioner og sektorer. 
 
Forventningen må også være, at livsstilssygdommene vil give et yderligere pres i for-
hold til den ovenfor nævnte tendens til udlægning af efterforløb – og dermed et behov 
for justering af opgavefordelinger og indsatser i de forskellige dele af sundhedssektoren 
og socialsektoren.  
 
Selvmordsforebyggelse omfatter et klientel og/eller en patientgruppe, der i henseende 
til størrelse har en sådan karakter, at området – uanset de meget alvorlige konsekvenser 
et selvmord eller et selvmordsforsøg har for den enkelte og for den enkeltes pårørende 
– aldrig i sig selv vil være i stand til at påvirke betingelserne for optimale (selvmords)-
forebyggende indsatser.  
 
Men området har også en karakter og en afhængighed til de tværgående/ tværsekto-
rielle, der indebærer, at de selvmordsforebyggende indsatser formentlig vil kunne få 
større gennemslagskraft via integration med andre former for forebyggende og krise-
orienterede indsatser – via en linje, hvor området så at sige lægger sig i kølvandet på de 
ovenfor omtalte tendenser. 
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Det bemærkes, at orienteringen mod integration med andre forebyggelsesindsatser og 
andre former for kriseintervention kan forekomme naturlig ikke mindst i sammenhæng 
med de mange indbyrdes relationer mellem de forskellige risikogrupper med relevans 
for selvmordadfærd, hvor også anden form for kriseintervention kan være og ofte er 
relevant – alkohol- og stofmisbrugere, voldsramte, psykisk syge, ældre, demente osv.   
 
I sammenhæng med de gennemførte interviews med modelprojekterne har der i flere 
tilfælde været drøftelser af en mere overordnet problematik, nemlig sammenhængen 
mellem den generelle samfundsudvikling (”social forarmelse”, ”stigende social ensom-
hed”, ”fremtidsusikkerhed”, ”stigende magtesløshed”, ”faldende social modstands-
kraft”), hvor selvmordadfærd og udviklingen i selvmordsadfærd så at sige kobles med 
og i et vist omfang begrundes i nogle mere generelle samfundsmæssige udviklinger. 
Denne problematik har været berørt med bl.a. modelprojekterne 42, 84 og 90.  
 
Også sådanne former for input kan (i sig selv) danne ramme for overvejelser omkring 
dén (større) ramme, indenfor hvilken forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 
fremadrettet kan eller bør ses. 
 
Store dele af det fagmiljø, der har været involveret i modelprojekterne vedrørende 
selvmordsforebyggelse, har udpræget kontakt til og samarbejde med bredere krisemil-
jøer. Men i det fremadrettede perspektiv vil det alligevel, efter MUUSMANNs vurde-
ring, indebære en væsentlig forskel, om selvmordsforebyggelse tænkes som en speci-
fik, selvstændig og specialiseret kategori af forebyggelsesarbejde, eller om selvmords-
forebyggelse i højere grad (også styringsmæssigt og organisatorisk samt driftsmæssigt) 
tænkes som del af et bredere fagmiljø, der forudsættes at håndtere flere forskellige 
former for kriser. 
 
Opsummerende er det MUUSMANNs klare anbefaling, at det selvmordsforebyggende 
arbejde fremadrettet bør tænkes ind i sammenhæng med og integreres med øvrige rele-
vante forebyggelsesindsatser, hvor det tværsektorielle aspekt i relation til sundheds-
ssektor og socialsektor er af afgørende betydning, og hvor problemerne for en række 
udsatte grupper skal adresseres ud fra nogle principper om ledsagelse og kontinuerlig 
støtte på tværs af organisatoriske og institutionelle grænser. 
 
 
13.2  Uddannelse og kompetenceudvikling 
En række modelprojekter har gennemført kompetenceudvikling af relevant personale   
i social- og sundhedssektoren. Der har været to hovedtyper af kompetenceudvikling – 
dels udvikling af kompetencer hos fagpersoner, det vil sige opgradering af personale 
med det formål at sikre bedre grundlag for direkte klient- eller patientindsatser, dels 
udvikling af kompetencer hos det personale, der er længere væk fra det direkte behand-
lings- og forebyggelsesmiljø, men som er i kontakt med bestemte risikogrupper eller i 
kontakt med bestemte miljøer, hvor selvmordsadfærd kan være mere fremherskende 
end normalt. 
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I denne sidstnævnte form for kompetenceudvikling finder MUUSMANN det relevant 
at sikre kompetenceudvikling gennem intensiv uddannelse af eller kompetenceudvik-
ling for ”nøglepersoner” – i modsætning til intensive indsatser i forhold til større, sam-
lede grupper af personale.  

 
Sådanne nøglepersoner skal sikres kompetence til og ansvar for i deres respektive mil-
jøer at formidle viden og information om selvmordadfærd.  
 
 
Figur 15. Kompetenceudvikling af afdeling eller nøglepersoner 
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Det vil være lettere at sikre en relativ bred og dyb indsigt hos (sådanne) nøglepersoner 
gennem udannelses- og kompetenceudviklingsforløb, men ikke mindst vil det være 
lettere at vedligeholde viden og indsigt gennem et koncept med nøglepersoner. 

 
Det er endvidere vurderingen, at det vil være lettere at etablere og vedligeholde tvær-
gående netværk via satsning på modellen med nøglepersoner, hvor forholdsvist velud-
dannede fagpersoner også bliver opinionsdannere i sammenhæng med udviklingen af 
det selvmordsforebyggende arbejde. 
 
Både socialsektoren og sundhedssektoren, herunder ikke mindst sygehussektoren, de 
medicinske afdelinger og akutmodtagefunktioner i sygehussektoren oplever i disse år et 
stigende pres, bl.a. som følge af ressourcerammer og demografisk udvikling. Men også 
som følge af presset omkring opbygning af viden hos frontpersonale, der har den direk-
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te kontakt med klienter og patienter, omkring livsstilssygdomme og forebyggelsesind-
satser. 
 
Det er MUUSMANNs vurdering, at indsatser omkring kompetenceudvikling i forbin-
delse med selvmordsforebyggelse bør tage hensyn til disse pres – også fordi området 
rent kvantitativt fylder relativt lidt og derfor, i henseende til ”opmærksomhed”, kan 
have forholdsvis ugunstige vilkår i ”konkurrencen” med mange andre felter, hvor der 
også er legitime grunde til at fremme vidensopbygning og kompetenceudvikling hos  
personalet i social- og sundhedssektor.  
 
Det er således også MUUSMANNs opfattelse, at den mere brede form for kompeten-
ceudvikling, hvor meget store personalegrupper søges inddraget i uddannelse omkring 
opsporing, identifikation, vurdering osv. i forbindelse med selvmordadfærd (eksempel-
vis modelprojekterne 41 og 49) giver mindre nytteværdi end en mere målrettet, intensiv 
opbygning af viden hos medarbejdere med status som de omhandlede nøglepersoner. 
 
 
Model for uddannelse og kompetenceudvikling 
 
Uanset MUUSMANNs anbefaling omkring fremadrettet satsning på kompetenceudvik-
ling af nøglepersoner, snarere end kompetenceudvikling af hele medarbejdergrupper 
eller hele afdelinger, kan det i sammenhæng med modelprojekterne konstateres, at der 
er gennemført en række uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb for hele medar-
bejdergrupper eller hele afdelinger, hvor både tilrettelæggelse, indhold og deltage-
evalueringer gennemgående har været på et højt niveau. 
 
Den generelt høje kvalitet i disse uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb afspej-
ler en stor grad af professionalisme og pædagogisk indsigt hos mange af modelprojek-
ternes projektmedarbejdere (jf. igen modelprojekterne 41 og 49, men også f.eks. mo-
delprojekterne 26 og 85). Dette afspejler også, at modelprojekterne i meget høj grad i 
disse uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb har brugt ”hinandens” ressourcer.  
 
I en vis forstand er uddannelsesindsatser og kompetenceudviklingsforløb via selve pro-
cessen med modelprojekterne blevet homogeniseret. Dermed er det også 
MUUSMANNs opfattelse, at det vil kræve begrænsede indsatser at udforme en model 
for kompetenceudvikling og uddannelse, også i relation til mere brede former for ud-
dannelse og kompetenceudvikling, hvis man – uanset MUUSMANNs anbefaling oven-
for om indsnævring af uddannelse og kompetenceudvikling – alligevel ønsker eller 
finder behov for at satse på sådanne bredere former for uddannelse og kompetenceud-
vikling. I denne sammenhæng kan der tillige henvises til modelprojekt 51, hvor der er 
arbejdet struktureret med model og design af undervisningsmateriale. 
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Også i henseende til uddannelse og kompetenceudvikling af de klient-patientnære fag-
personer - eller kompetenceudvikling af ”behandlere” - forekommer der i modelprojek-
terne at være ganske mange eksempler på gode og professionelt tilrettelagte  
forløb. 
 
Det er MUUSMANNs vurdering, at den omhandlede type af uddannelses- og kompe-
tenceudviklingsforløb bør ses i snæver sammenhæng med de relevante former for re-
kruttering. Det kan da også konstateres, at de relevante modelprojekter i meget høj grad 
har indtænkt eller skabt denne sammenhæng.  
 
Der kan være grund til at fremhæve, at modelprojekterne i frivilligorganisationer har 
lagt mange kræfter i at sikre meget stærke kompetenceudviklingsforløb. Dette afspejler 
disse organisationers erkendelse eller opfattelse af, at anvendelsen af frivillige direkte 
ind i en patient-/klientsituation forudsætter ganske intense forudgående udannelses- og 
kompetenceudviklingsforløb.  
 
Men det er dermed også en afspejlning af, at forløbet med modelprojekter lang hen ad 
vejen har dokumenteret, at anvendelsen af frivilligorganisationer i sammenhæng med 
det selvmordsforebyggende arbejde kan være både hensigtsmæssigt og effektivt – blot 
de frivillige i aktiviteter, der svarer til deres kvalifikationer. 
 
 
13.3  Behandlingskæder - den ledsagende samtale, det psykiatriske tilsyn 
Konceptet med ”den ledsagende samtale” via socialrådgiver forekommer at være en 
god idé i et somatisk sygehusmiljø/somatisk skadestue – som tilbud til den selvmords-
truede, der er kommet i kontakt med sygehussystemet via selvmordsforsøg, og som et 
godt grundlag for etablering/sikring af behandlingskæder efter et ledsagende og støt-
tende princip. 

 
Konceptet rør dog ved en mangeårig diskussion omkring anvendelsen af socialrådgive-
re i et sygehusmiljø, herunder f.eks. socialfunktioner på neonatalområdet, hvor hjælpe-
foranstaltninger ofte arrangeres via sygehuset. Men netop med udgangspunkt i ”det 
støttende og ledsagende princip” giver samtale via socialrådgiver det perspektiv, at det 
kliniske miljø har en (professionel) funktion, de kan overdrage problemerne/patienten 
til, og at denne funktion samtidig kan sikre, at den selvmordstruede får hjælp i tilknyt-
ning til visitering vedrørende supplerende støtte- og hjælpeforanstaltninger udenfor 
sygehuset. 
 
MUUSMANN deler en grundlæggende anbefaling om, at ”psykiatrisk tilsyn” må være 
en klar målsætning i forbindelse med selvmordsforsøg og selvmordsadfærd, der identi-
ficeres via den somatiske del af sygehusvæsenet. 
 
Det psykiatriske tilsyn forekommer også at være en nødvendig del af håndteringen af 
problematikken omkring ”compliance”, således at der sikres overensstemmelse mellem 
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den visitering og de tilbud, der gives til den selvmordstruede, og den selvmordstruedes 
egne muligheder og motivation i et forudsat videre forløb. 
 
Det bemærkes, at psykiatrisk tilsyn ikke vil være praktisk realiserbart i alle sammen-
hænge – bl.a. som følge af geografi og lokationer for henholdsvis somatiske sygehuse 
og psykiatriske sygehuse eller psykiatriske afdelinger. Målsætningen om det psykiatri-
ske tilsyn i sammenhæng med identificeret selvmordsadfærd i det somatiske sygehus-
væsen bør imidlertid fastholdes, forfølges og realiseres i det omfang det er praktisk 
muligt. 

 
 

13.4  Behandlingskæder - interne og eksterne kriseteams 
En tankegang omkring interne og eksterne kriseteams i forbindelse med forebyggelse 
af selvmordsforsøg vil kunne give en god form for ballast i sammenhæng med behove-
ne for at lede den selvmordstruede videre i systemerne – til yderligere støtte og bistand. 
 
En form for internt kriseteam i et sygehusmiljøet kan opfylde samme rolle i forhold til 
det kliniske miljø som den ledsagende samtale og det psykiatriske tilsyn ovenfor – et 
internt kriseteam kan således favne over funktioner og hensyn i sammenhæng med  
samtale og tilsyn. 
 
Der kan via et internt kriseteam etableres en professionel funktion, som kan overtage i 
forbindelse med en indledende og eventuel akutfase i tilknytning til selvmordad-
færd/selvmordsforsøg. 

 
Tværfaglighed kan være ønskværdigt eller en forudsætning for et sådant kriseteam, 
hvis eksempelvis dette kriseteam er sammensat af flere faggrupper – sygeplejerske, 
socialrådgiver, psykiater etc. Problematikken omkring ”compliance” kan med en bred, 
tværgående faglighed også håndteres af et sådant internt kriseteam. 
 
Mange modelprojekter har i relation til behandlingskæder og tværsektorielt samarbej-
de, samt ud fra grundlaget omkring det ledsagende og støttende princip, beskæftiget sig 
med forskellige funktioner eller problemstillinger. Det gælder fra selvmordsforsøg eller 
selvmordsadfærd, der registreres via det somatiske sygehussystem, til og med overve-
jelser omkring og aktivering af tilbud i bl.a. socialsektoren. 
 
Det er en væsentlig anbefaling, at der sondres præcist mellem de forskellige funktioner, 
der vil være nødvendige i tilknytning til selvmordsadfærd eller realiseret selvmordsfor-
søg med henblik på efterlevelse af det støttende og ledsagende princip og med henblik 
på sikring af et optimalt grundlag for tværsektoriel integration. Disse funktioner omfat-
ter: 
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• Identifikation af selvmordsadfærd eller selvmordsforsøg 
• (Akut) støtte og behandling 
• Vurdering, herunder vurdering af ”compliance” 
• Visitation 

 
 
Figur 16. Modeller for vurdering og visitation og for etablering af behandlingskæder via ho-
spitalsvæsenet. 
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Nytteværdien af indsatserne ligger ikke i den intense adressering af én eller flere af 
disse funktioner, men i den afbalancerede og sammenhængende håndtering af samtlige 
de anførte funktioner. Prioritering af indsatser med f.eks. identifikation skal således 
ikke gennemføres isoleret, men i sammenhæng med overvejelser og prioriteringer om-
kring alle de anførte, relevante funktioner. 
 
Det er MUUSMANNs klare vurdering, at mulighederne for en sammenhængende og 
dækkende indsats, hvor alle nødvendige funktioner håndteres afbalanceret, vil kunne 
sikres netop et kriseteam. Og at netop et tværfagligt kriseteam vil kunne sikre fokus 
både på varetagelsen af de enkelte funktioner, men også på den sammenhængende, in-
tegrerede varetagelse af funktionerne. 
 
Det er indlysende, at et internt kriseteam vil kunne opbygges med henblik på specifik 
placering af selvmordsproblematikker. Men et kriseteam kan også tænkes bredere og 
dermed håndtere identifikation, akut bistand, vurdering og visitation i relation til andre 
former for nødlidende patienter eller grupper. Dermed harmonerer tankegangen om-
kring et internt kriseteam også med MUUSMANNs tidligere anbefaling om fremadret-
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tet at tænke arbejdet med forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg ind i bredere 
forebyggelsesmæssige og kriseinterventionelle rammer. 
 
Det eksterne kriseteam - med vægt på tværfaglighed - kan forankres i det sociale miljø 
(eller i tilknytning til en socialforvaltning) med henblik på overtagelse fra det interne 
kriseteam og på videre støtte til den selvmordstruede. Herunder foretages en vurdering 
af, hvilke tilbud hos praktiserende psykiater eller psykolog, socialrådgivning eller be-
stemte aktiviteter/aktiveringer, der kan være grund til at anvise videre frem i forløbet 
for den pågældende. 
 
Etablering af et eksternt kriseteam vil i en eller anden forstand gøre indsatsen for det 
interne kriseteam lettere, fordi visitationsdelen dermed indskrænkes til overdragelsen 
til det eksterne kriseteam. 

 
Det kan overvejes, om modellen med interne og et eksterne kriseteams kan ”rationali-
seres” via etablering af ét kriseteam, der både tager sig af ”overtagelse” og ”overdra-
gelse”. Det afgørende hensyn må her være, at aktiviteterne tilrettelægges på en sådan 
måde, at der i videst mulig udstrækning skabes grundlag for det tværsektorielle, snævre 
samspil mellem sygehuset på den ene side og det sociale miljø (socialforvaltninger) på 
den anden.  
 
Det vil i den sammenhæng, hvor der ageres med et integreret kriseteam, være væsent-
ligt at sikre, at der er topledelsesmæssig enighed om forankringen af et sådant team, 
fordi der kan være argumenter for forankring både i sygehusdelen/sundhedsvæsenet og 
i socialsektoren. En manglende afklaring eller enighed om en sådan forankring kan i 
sig selv være et argument for at operere med såvel et internt som et eksternt kriseteam. 
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Figur 17. Internt og/eller eksternt kriseteam. 
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Det er MUUSMANNs vurdering i tilknytning til anbefalingen af etablering af interne 
og eksterne kriseteams, eller eventuelt et integreret kriseteam, at det ”almindelige” kli-
niske personale på skadestuer, medicinske afdelinger m.v. samt det ”almindelige” 
frontpersonale i socialsektoren ikke kan forventes at bidrage eller bidrage særligt meget 
i forbindelse med vurderinger/videre visiteringer af selvmordsforsøgere. Herunder også 
at specielle instanser, såsom kriseteams/ kriseteam, der kan bygge bro mellem identifi-
kation af selvmordstruede og de fornødne hjælpeforanstaltninger, derfor vil være nød-
vendige. 
 
Der er sammenhæng mellem denne vurdering og anbefalingerne omkring forsigtighed 
med brede uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb. Presset på personalegrupper-
ne i sygehussektoren og socialsektoren er i forvejen så stort, at det vil være urealistisk 
at forestille sig, at disse grupper på tilstrækkelig vis vil kunne håndtere problematikken 
og (alle) de forskellige funktioner.  
 
Tankegangen omkring kriseteams/kriseteam matcher derfor også den opfattelse, at det 
”almindelige” kliniske personale og det ”almindelige” frontpersonale i socialsektoren  
vil have brug for specifik (faglig) bistand, hvis de nødvendige funktioner i forbindelse 
med opretholdelse af behandlingskæder og sikring af det ledsagende og støttende prin-
cip skal realiseres på en faglig forsvarlig måde. 
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Det er væsentligt at understrege, at etablering af interne og eksterne kriseteams, eller 
etableringen af et integreret kriseteam, ikke nødvendiggør egentlige organisatoriske 
nydannelser eller tiltag, men snarere kan tænkes som forud fastlagte, tværfaglige be-
redskaber, hvor bestemte medarbejdere fra forskellige faggrupper har forpligtelser i 
sammenhæng med selvmordsforsøg eller selvmordsadfærd. 
 
Det er mange eksempler i både socialsektoren og sygehussektoren på etablering af be-
redskaber, hvor forskellige former for komplekse situationer eller problemstillinger – 
der ikke kan adresseres monofagligt – håndteres via teams, der etableres i situationen 
og løser konkrete opgaver i sammenhæng med opståede ”hændelser”. Eksempelvis 
håndteres traumer ikke via faste organisatoriske konstruktioner, men gennem be-
redskaber der sikrer, at det relevante faglige personale og de relevante faggrupper er til 
stede samtidigt, og at personer og faggrupper i fællesskab kan håndtere opgaverne, når 
disse indtræffer. 
 
Det er indlysende, at mulighederne for etablering af kriseteam eller kriseteams vil være 
langt lettere at håndtere – ud fra de ressourcemæssige realiteter i såvel sundheds- som 
socialsektor – såfremt disse kriseteams tænkes bredere end som specifik selvmords-
forebyggelse. Det er da også MUUSMANNs vurdering, at de nødvendige kompetencer 
og den nødvendige tværfaglighed, når det gælder selvmordsforebyggelse, har sammen-
hæng med de kompetencer og den tværfaglighed, der er påkrævet også i en række an-
dre situationer, hvor bestemte ”hændelser” giver basis for intervention. 
 
 
13.5  Behandlingskæder - lodsfunktioner 
Lodsfunktionen som koncept forekommer at være en god (godt tænkt) konstruktion, 
også fordi den kan anvendes i rammer, hvor den får karakter af optimering af behand-
lingskæder og kan fungere som fundament for det støttende og ledsagende princip. (Jf. 
f.eks. modelprojekt 79). 

 
I det omfang, der anvendes frivillige til at sikre et sådant grundlag, skal udvælgelses-
processen og rekrutteringen af disse frivillige være professionelt gennemført. 
 
”Compliance”-problematikken kan måske være et problem, hvis den i for høj grad eller 
i enkeltstående tilfælde bliver et anliggende for den frivillige – omvendt kan det sikres, 
at den frivillige indgår i den professionelle organisation på måder og med arbejdsdelin-
ger, der sikrer imod dette.  
 
Det vil være vigtigt for den form for lodsfunktion, der her er tale om, at den forankres 
og indgår i et miljø eller sammen med andre instanser, der kan sikre de formelle mulig-
heder for viderevisitering og løbende kontakt med de tilbud, den selvmordstruede kan 
få hjælp fra. 
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I modelprojektsammenhæng er lodsfunktionen primært tænkt ind i sammenhæng med 
socialsektorens varetagelse af arbejdet med selvmordsforebyggelse. Efter 
MUUSMANNs opfattelse er der dog ingen principielle grunde til at antage, at frivillige 
ikke også vil kunne fungere i sammenhæng med et internt (sygehusforankret) kristeam, 
især i sammenhæng med de relevante visitationsfunktioner. 
 
 
13.6  Selvmordsforebyggelse og praksissektoren 
Flere modelprojekter har tilekndegivet, at der erfaringsmæssigt i en række tilfælde med 
selvmordsforsøg har været kontakt med relevant praktiserende læge i dagene eller 
ugerne op til hændelsen – og at denne del af praksissektoren og måske også journalop-
tegnelserne derfor omfatter viden om og eventuelt også registreringer vedrørende 
selvmordsforsøg. 
 
Praksissektoren har ikke direkte været involveret i modelprojekterne.  
 
Set fremadrettet – også i sammenhæng med behovene for etablering af behandlingskæ-
der og øget tværsektoriel koordination og samarbejde, kan der måske være grund til en 
højere grad af involvering af praksissektoren i forbindelse med det selvmordsforebyg-
gende arbejde.  
 
Med hensyn til forebyggelse og kriseintervention ses der i disse år en øget tendens til at 
placere opgaver vedrørende forebyggelse, herunder sporing, i praksissektoren, og ofte 
kan praksislægen være dén fagprofessionelle, der kender mest til den enkelte persons 
risici omkring selvmord. Det er i enkelte modelprojekter fremhævet, at tidligere under-
søgelser indikerer, at selvmordsforsøgere ofte har været i kontakt med egen praksislæ-
ge kort tid før realisering af selvmordsforsøg.   
 
Det er således MUUSMANNs anbefaling, at praksissektoren tænkes struktureret og 
forpligtende ind i sammenhæng med de kommende års indsatser omkring selvmordsfo-
rebyggelse. 
 
En sådan inddragelse kan forbedre mulighederne for etablering af behandlingskæder, 
og den kan måske også medvirke til at reducere problemet med registreringer og føl-
somhed af data, jfr. også nedenfor. 
 
 
13.7  Registreringer, data og informationer 
Modelprojekterne har i forskelligt omfang anvendt data og informationer – nogle mo-
delprojekter har anvendt allerede eksisterende registre og data, og andre projekter har 
blot indsamlet nødvendige informationer. Andre projekter igen har baseret sig på en 
kombination af de to forskellige former for information. For modelprojekterne har ind-
samling og bearbejdning af data og informationer været nødvendige i to sammen-
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hænge. Dels for at danne grundlag for projekternes aktiviteter, og dels for – også i 
sammenhæng med egen evalueringen (afrapporteringen) – at dokumentere de enkelte 
projekters indsatser og resultater.  
 
Forløbet med modelprojekter på selvmordsområdet giver anledning til flere overvejel-
ser i sammenhæng med registreringer, data og informationer. 
 
Det kan konstateres, at registrering af selvmordsforsøg i sygehusregi – uanset om ud-
gangspunktet er psykiatrisk skadestue, akut modtage funktion eller medicinsk afdeling 
på somatisk sygehus er ufuldstændig, og at det derfor er vanskeligt at arbejde med og 
konkludere på basis af data herfra vedrørende selvmordsforsøg.  
 
Det er ofte umuligt at se igennem, i hvilket omfang forudsatte registreringer rent fak-
tisk er gennemført. Modelprojekters gennemgange af journaler og af registreringer in-
dikerer således også, at der eksisterer et ”gap” mellem faktisk gennemførte selvmords-
forsøg og registrerede selvmordsforsøg. (Jf. bl.a. modelprojekterne 36, 48 og 49). 
 
Det er MUUSMANNs opfattelse og erfaring, at registrering af data i sygehusregi ofte 
sikres på et tilstrækkeligt kvalificeret niveau i de sammenhænge, hvor data forudsættes 
anvendt i forbindelse med dedikeret forskning eller kvalitetsudvikling, herunder akkre-
ditering, og i de sammenhænge hvor registreringer har betydning for den enkelte syge-
husafdelings økonomi, eller for bedømmelsen af den enkelte sygehusafdelings ”per-
formance” og effektivitet. 
 
Indførelsen af DRG-baseret finansiering og styring har meget tydeligt vist, at det er 
forholdsvis uproblematisk for en sygehusafdeling at systematisere og fuldt ud sikre 
forskellige former for ”nødvendige” registreringer. Og eksempelvis karkirurgiens man-
geårige, tværsektorielle samarbejde om opbygning af kvalitetsdatabaser dokumenterer 
klart, at stor grad af registreringsdisciplin og kvalificerede og dækkende registreringer 
og data er mulige at opnå, når der er fokus på kvalitetsudvikling, der forudsætter bear-
bejdning af ensartede og strukturerede data.  
 
De få modelprojekter, der har entydig sammenhæng med forsknings- og udviklings-
miljøer, har på samme måde også opbygget en bevidsthed om og samtidig nogle meto-
der til at sikre registreringsdisciplin og datakvalitet.  
 
Det er MUUSMANNs klare vurdering, at det faglige miljø omkring forebyggelse af 
selvmord og selvmordsforsøg (fremadrettet) bør sikres indflydelse på det arbejde, 
Sundhedsstyrelsen i øjeblikket har i gang vedrørende udvikling af et psykiatrisk case 
mix system, der forventes at supplere det allerede idriftsatte somatiske case-mix sy-
stem. 
 
I et foreløbigt udkast til psykiatrisk case mix system opereres der med tre grupper med 
benævnelsen ”Tilsigtet selvbeskadigelse”, jf. også bilag. 
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Det bemærkes, at det somatiske case mix system, der er i fuld drift på sygehusene i 
væsentlig udstrækning påvirker sygehusenes og afdelingernes økonomi. Der er således 
en præmis om, at objektive forhold, der kan registreres, giver basis for en højere takst-
betaling for den relevante afdeling, som dermed får et incitament til at sikre en korrekt 
registrering. Selvmordsforsøg eller håndtering af selvmordsadfærd indgår ikke i dag 
som et sådant objektivt forhold, der kan give f.eks. en medicinsk afdeling en højere 
takst. Dette forhold bidrager uden tvivl til en ”marginalisering” af arbejdet med fore-
byggelse af selvmord. Mindre positive konsekvenser for kvalificering af arbejdet med 
forbedrede behandlingskæder synes meget nærliggende.      
 
Det er ligeledes MUUSMANNs opfattelse, at det faglige miljø omkring forebyggelse 
af selvmord og selvmordsforsøg (fremadrettet) bør søge at få eller bør sikres indflydel-
se på arbejdet med den danske kvalitetsmodel og den forudsatte akkreditering i syge-
hussektoren. Også andre forhold end registreringer, data og informationer spiller ind 
her. Men blot den mere snævre problemstilling vedrørende registreringer betinger et 
sådant behov for involvering og inddragelse. 
 
 
13.8  Følsomme data – ønskerne om ikke at registrere 
Det er et selvstændigt problem i relation til registreringer vedrørende selvmordsforsøg, 
at mange selvmordsforsøg observeres/identificeres i den private sfære eller i regier 
udenfor den offentlige sektor. Data og informationer omkring selvmordsforsøg i mere 
”global” forstand vil derfor altid være vanskelige eller umulige at generere. 
 
Der er herudover en form for ”omvendt” problem i forhold til data og registreringer 
vedrørende selvmord, som også indebærer, at akkumulering af en stadigt større mæng-
de registreringer og data vedrørende selvmordsforsøg ikke blot er et spørgsmål om 
strukturerede indsatser og former for viljesakter: 
 
Mange af de personer, der gennemfører selvmordsforsøg, ønsker ikke at komme i kon-
takt med instanser, hvor registreringer eller formelle procedurer er involveret. Alle de 
former for tabu, der er forbundet med selvmord og selvmordsforsøg spiller ind her, og 
for mange personer, der gennemfører selvmordsforsøg, kan det meget hurtigt blive en 
dagsorden at søge at skjule selvmordsforsøget eller at sikre kontakt med/støtte fra kred-
se, der netop ikke involverer nærmeste familie eller relevante professionelle aktører. 
 
Denne problemstilling kunne umiddelbart indicere et behov, der er i diametral modsæt-
ning til anbefalingen ovenfor med involvering af det professionelle miljø omkring 
selvmordsforebyggelse i forbindelse med udvikling af case mix systemer på det psykia-
triske område – nemlig at sikre tilbud til personer, der har gennemført selvmordsforsøg, 
hvor man netop er garanteret anonymitet og ikke-registrering. 
 
Der er eksempler fra andre kriseområder, eksempelvis i sammenhæng med krise-centre 
for voldsramte kvinder, hvor der arbejdes med former for procedurer med registrering, 
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der vurderes netop at være en forudsætning for overhovedet at komme i kontakt med de 
grupper, og som trænger til hjælp. Og dermed netop en forudsætning for, at disse grup-
per opsøger denne eksisterende hjælp og accepterer bistand fra den. 
 
Det er MUUSMANNs vurdering, at der ud fra de anførte forhold kan være behov for 
inddragelse af procedurer eller instanser i det selvmordsforebyggende arbejde, der ikke 
er underlagt dén eksakte form for journalføring og registreringspligt, herunder i sam-
menhæng med overførsel af data til store landsdækkende registre, som gælder for ek-
sempelvis en normal sygehusafdeling eller en normal socialforvaltning. 
 
Det bemærkes, at sådanne former for procedurer eller instanser ikke indebærer, at der 
ikke kan akkumuleres data og informationer, men at kodninger/registreringer og jour-
nalføring gennemføres på måder eller i regier, der af den enkelte selvmordstruede kan 
opfattes som værende mere acceptabelt eller trygt ud fra kriterier om at undgå involve-
ring af f.eks. nærmeste familie eller kollegaer m.v. (jf. også samtykkeproblematikken). 
 
 
13.9  Selvmordsforebyggelse og privat-offentligt samspil 
Det bør betones som MUUSMANNs opfattelse, jf. også ovenfor omkring praksissekto-
ren, at modelprojekterne omfatter eksempler på, at privat praktiserende instanser, ek-
sempelvis privat praktiserende psykologer eller psykiatere, godt kan indtænkes i sam-
menhæng med de nødvendige indsatser omkring forebyggelse af selvmord og selv-
mordsforsøg. Herunder eksempelvis via udbud/driftsaftaler inddrages relevante aktører 
i forhold til løsning af forskellige delopgaver i det samlede billede af aktiviteter.  
 
Forpligtelser i forhold til etablering/vedligeholdelse af behandlingskæder skal i givet 
fald specificeres i tilknytning til sådanne former for udbud/driftsaftaler.  
 
Med henvisning til betragtningerne om behandlingskæder udelukker MUUSMANN 
ikke muligheden af, at sådanne private instanser kan agere som kriseteams i forhold til 
behandlingskæder og dermed som den ressource, der kan medvirke til at holde sammen 
på et forløb på tværs af sygehussektor og socialsektor, der involverer selvmordsforsøg 
og opfølgning i forhold til selvmordsforsøg.
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13.10  Kliniske retningslinjer 
Kliniske retningslinjer omfatter en beskrivelse af de elementer, der bør indgå i under-
søgelse, behandling og pleje af en bestemt sygdom eller i forbindelse med et bestemt 
kompleks af symptomer. 
 
Kliniske retningslinjer kan således udarbejdes også i sammenhæng med forebyggelse 
af selvmord og selvmordsforsøg og rumme klare anbefalinger omkring håndtering af 
selvmordsforsøg med det formål at påvirke de involverede behandleres adfærd. 
  
Kliniske retningslinjer har tværfaglig karakter og anbefalingerne, der kan omfatte eller 
bygge på organisatoriske og sundhedsøkonomiske overvejelser og prioriteringer, skal 
være evidensbaserede. 
 
Ingen af modelprojekterne har haft som opgave eller forudsætning at udarbejde kliniske 
retningslinjer, men ud fra de informationer og dokumenter, der er indsamlet i sammen-
hæng med modelprojekternes arbejde, kan der konstateres en stor grad af efterspørgsel 
efter kliniske retningslinjer i sammenhæng med selvmordsforebyggelse. 
 
Det er efter MUUSMANNs opfattelse en opgave for Sundhedsstyrelsen af sikre klini-
ske retningslinjer for området vedrørende forebyggelse af selvmord og selvmordsfor-
søg – og forløbet med modelprojekterne giver under alle omstændigheder et langt bed-
re grundlag for udarbejdelse af sådanne retningslinjer, ligesom initiativerne med den 
danske kvalitetsmodel og forudsætningerne omkring indførelse af akkreditering giver 
lejlighed til at sikre, at sådanne retningslinjer udformes i praksis. 
 
I sammenhæng med forholdet omkring kliniske retningslinjer er der efter 
MUUSMANNs vurdering fortsat basis for indsatser med definitioner og præciseringer 
af begreber som ”selvmordsforsøg” og ”selvmordstruet” – eller for bedre og mere 
stringent implementering af WHO´s definitioner på de forskellige begreber.  
 
 
13.11  Manualer og håndbøger (kompetenceudvikling) 
Der har gennem årene været produceret et antal håndbøger eller manualer i forskellige 
relevante regier (amterne og kommunerne), hvor selvmordsadfærd er beskrevet, og 
hvor professionelle fagpersoner kan få indblik i, hvilke former for adfærd opmærksom-
heden bør rettes på med selvmordstruede.  

 
Håndbøger/manualer kan i princippet også omfatte behandlingsmæssige retningslinjer 
(kliniske retningslinjer), men der har hidtil været en tendens til, at håndbøger/manualer 
omfatter nogle lidt bredere indfaldsvinkler. De henvender sig måske derfor mest til de 
personer i et bestemt miljø, der initialt skal lære at være opmærksomme på ”signaler” 
omkring selvmordsadfærd. 
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Det er MUUSMANNs vurdering, at det arbejde der er gennemført via modelprojekt 74, 
som omhandler opkvalificering af socialarbejdere med kontakt til selvmordstruede un-
ge, kan danne udgangspunkt for en konsolidering på et højt fagligt og pædagogisk ni-
veau. Og der skal være tilstrækkelige hensyntagen til særlige gruppers (eksempelvis 
etniske minoriteter), i relation til udarbejdelse af ”håndbog” eller ”manual” for fagpro-
fessionelle, der arbejder i eller har kontakt til miljøer, hvor selvmordsadfærd er specielt 
relevant. 
 
Den af modelprojekt 74 udviklede håndbog/manual ligger på nettet og kan vedligehol-
des direkte via nettet. Den kan udvides videre frem, således at de særlige behov, der er 
identificeret via andre modelprojekter og via andre grupper af socialarbejdere (end i 
relation til unge) kan integreres. 
 
Figur 18. Web-baseret udbredelse af information om selvmordsforebyggelse. 

Børn og unge

WebKategorier af selvmordstruede

Geografi

 
 
Det er således MUUSMANNs vurdering, at der med den omhandlede web-baserede 
håndbog/manual er skabt grundlag for en ”autoriseret”, landsdækkende version, og at 
Sundhedsministeriet og/eller Socialministeriet med fordel kan overtage denne hånd-
bog/manual. Dette  med henblik på videre udbygning af håndbogen/manualen på en 
sådan måde, at alle relevante risikogrupper samt alle relevante grupper af social-
arbejdere integreres heri. 
 
Med den foreslåede videreudvikling vil de nødvendige indsatser for kommuner og am-
ter i sammenhæng med sådanne former for håndbøger/manualer kunne minimeres. Via 
links kan den enkelte kommune eller det enkelte amt sikre den form for supplering, der 
formentlig altid vil være nødvendig for at sikre tilpasning til lokale/regionale forhold 
og for at sikre sammenhæng med lokale/regionale tilbud vedrørende støtte. 
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Det er MUUSMANNs vurdering, at en netløsning af den karakter, der her er tale om, 
indebærer fleksible muligheder for udvikling og ikke mindst for vedligeholdelse af en 
håndbog/manual opdelt i fokuserede emneområder og risikogrupper. Dermed opnås en 
stor grad af brugervenlighed, idet der relativt hurtigt kan dirigeres i retning af et emne, 
der er relevant for en given medarbejder eller medarbejdergruppe. 
 
MUUSMANN anser det for væsentligt, at håndbogen kan udvikles eller decideret rettes 
mod de områder, hvor behovet for særskilte kompetenceudviklings- og uddannelses-
forløb for mere brede personalegrupper eller fagmiljøer kan minimeres.  
 
MUUSMANN har ikke forholdt sig til, hvorvidt eller i hvilket omfang den netbaserede 
håndbog – og i det hele taget netbaseret eller netplaceret viden og dokumentation om-
kring selvmordsforebyggelse - bør integreres i sammenhæng med Sundhed.dk.  
 
 
13.12  Tværsektorielle rammer for selvmordsforebyggelse 
Som anført ovenfor, bl.a. i tilknytning til afsnittet om driftsmodning, har mange mo-
delprojekter fra og med projektplanlægning og projektstart haft ambitioner om forskel-
lige grader af tværsektorielt og tværfagligt samspil. 
 
Som det også fremgår har modelprojekterne i nogle tilfælde haft svært ved at oprethol-
de forudsætningerne omkring tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. I realiteten ville 
det også være overraskende, hvis modelprojekter vedrørende selvmordsforebyggelse, 
på en periode på 2 til 3 år, for alvor kunne gennembryde nogle barrierer, der traditionelt 
og fortsat udgør alvorlige problemfelter for indsatser og for effektiviteten af indsatser i 
såvel sygehussektoren (med det tværfaglige samarbejde) og i grænsefladen mellem 
sundhedssektoren og socialsektoren (shared care). 
 
Forløbet med modelprojekterne dokumenterer, hvor vanskeligt det fortsat er at skabe 
resultater i projekt- og procesforløb, der forudsætter involvering af mange sektorer og 
faggrupper, og ikke mindst hvor vanskeligt det kan være at få forskellige dele af sund-
hedssektoren og socialsektoren til at samarbejde.  
 
Det er MUUSMANNs klare opfattelse - og dermed også et klart input til præmisserne 
for fremadrettede indsatser omkring forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg - at 
tværsektorielle former for samspil og samarbejde i meget høj grad kræver forudgående 
commitment og gensidig forpligtelse på topledelsesniveau, hvis der for alvor skal ske 
en udvikling.  
 
Specielt i forhold til ikke-offentligt forankrede eller offentligt institutionsforankrede 
forebyggelsesindsatser, der forudsætter tværsektorielt samarbejde, og/eller hvor forud-
satte resultater i et eller andet omfang beror på succesfuld gennemførelse af tværsekto-
rielt samarbejde, bør der sikres meget grundige forberedelser. Dette gælder også i rela-

 121



tion til beslutningstagningen og til gensidig commitment, således at indsatserne ikke 
støder ind i barrierer eller ikke opnår de forventede resultater. 
 
Det er MUUSMANNs grundlæggende anbefaling, at der udvises stor tilbageholdenhed 
i forbindelse med igangsætning eller fortsættelse af indsatser, hvor der kan være tvivl 
om beslutningsmæssig støtte til nødvendigt tværsektorielt samarbejde på et tilstrække-
ligt højt niveau, eller hvor der kan være tvivl om det gensidige commitment i forhold til 
det tværsektorielle samarbejde. Men der er samtidig et andet forhold, som bør adresse-
res bevidst i forbindelse med de kommende års indsatser omkring selvmordsforebyg-
gelse, og som har relation til det tværsektorielle. 
 
Der er i forbindelse med modelprojekternes gennemførelse opnået erfaringer med 
mange former for kompetenceudvikling og uddannelse i relation til selvmords-
forebyggelse. 
 
Det er dog MUUSMANNs vurdering, at en afgørende væsentlig kompetenceudvikling 
udestår – nemlig den form for udvikling, der ligger i at opnå kompetencer, der sikrer 
helhedsorientering og tværgående tænkning. Det vil sige den form for kompetencer, der 
reelt skal til for at sikre behandlingskæder som et reelt fænomen og ikke blot som en 
abstrakt størrelse. 
 
Det er MUUSMANNs opfattelse, at der fortsat i det faglige miljø, der bærer det selv-
mordsforebyggende arbejde i Danmark, er for få kompetencer, der kan skabe et over-
blik over behov, former og hensyn i de forskellige dele af den samlede fore-byggelse. 
Dette gælder lige fra skadestuen eller den psykiatriske modtagefunktion til og med pa-
tientens/klientens eget hjem og baggrund, hvor der er behov for en vis generel viden 
omkring alle de funktioner og enheder, der er i spil i det samlede forebyggende arbejde. 
 
Der er i en vis grad igen tale om en form for nøglepersoner men i en anden betydning 
end den ovenfor anførte.   
 
Det fremadrettede selvmordsforebyggende arbejde vil klart være afhængigt af, at kom-
petencer og fagpersoner i miljøet omkring selvmordsforebyggelse omfatter specialister, 
kernekompetencer, nichekompetencer etc. Men forebyggelsesarbejdet på selvmords-
området vil for alvor få gennemslagskraft i det øjeblik, hvor det hjælper miljøet, og 
bidrager med at prioritere udvikling af kompetencer, der er orienteret mod helheder og 
mod generelt indblik og viden omkring det, der overfor er benævnt det samlede fore-
byggelsesarbejde. 
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13.13  Netværk vedrørende selvmordsforebyggelse 
Gennemførelsen af modelprojekterne har givet anledning til etablering eller konsolide-
ring af det netværk af ressourcepersoner og faglige kræfter, der så at sige bærer det 
selvmordsforebyggende arbejde i Danmark.  
 
Fastholdelsen og den videre konsolidering og udbygning af dette netværk af stærke 
faglige kompetencer bør være en selvstændig målsætning i sammenhæng med de 
kommende års indsatser omkring forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Det er 
MUUSMANNs vurdering, at referencegruppen har en særlig forpligtelse til at sikre, at 
infrastrukturen for en sådan fastholdelse/fortsættelse sikres. 
 
Der er mange former, der kan medvirke til at fastholde dette netværk af ressource-
personer:   
 

• En fortsættelse af de netværksmøder, der har været en integreret del af forløbet 
med modelprojekterne kunne være én mulighed. 

 
• Bevidst igangsætning af projekter, der kræver kompetencer fra flere fagmiljøer 

og erfaringer, der ikke dækkes ind af et enkelt modelprojekt men af flere. End-
videre er det en mulighed, at de indvundne erfaringer med projekt-organisering, 
driftsmodning, muligheder og barrierer for tværsektorielt samarbejde etc. inkor-
poreres fra start. 

 
• Udbygning af hjemmeside omkring selvmordsforebyggelse, herunder etablering 

af egentlige chat rooms og langt større muligheder for interaktive former med 
henblik på videre erfaringsudveksling. 

 
 
13.14 Styringsmæssige og organisatoriske rammer for  

  selvmordsforebyggelse 
Det er MUUSMANNs klare anbefaling, at en eventuel videreførelse af konceptet med 
modelprojekter eller af projektorienterede indsatser med offentlig støtte vedrørende 
forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg for det første sikres gennemført under 
flere væsentlige præmisser: 
 

• eventuelle projekter bør igangsættes på baggrund af mere præcise for-
udsætninger 

• projektorganisering, herunder med varetagelse af hensyn til dækkende styre-
gruppe og følgegruppe 

• projektstyring, herunder med varetagelse af hensyn til professionel projektledel-
se og risikostyring 

• dataindsamling, dokumentation og afrapportering 
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• sammenhænge mellem grundlæggende drift og projekt 
• driftsmodning og implementering. 

 
For det andet kan eventuelle projekter igangsættes med udgangspunkt i eller under hen-
syntagen til dette idékatalogs anbefalinger – og med udgangspunkt i eller under hen-
syntagen til de fokuseringer og prioriteringer, som disse anbefalinger reelt er et udtryk 
for. 
 
For det tredje vil eventuelle projekter med tværsektorielle elementer (indsatser på fore-
byggelsesfeltet vedrørende selvmord vil oftest omfatte dette element) indtænke overve-
jelserne ovenfor omkring dels kriseteams og behandlingskæder, dels den omtalte nød-
vendighed af involvering af topledelser og etablering af gensidige forpligtelser. 
 
 
13.15  Øvrige overvejelser og anbefalinger 
MUUSMANN har i forbindelse med arbejdet med den tværgående evaluering af mo-
delprojekterne vedrørende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg haft mulighed 
for at identificere, analysere og vurdere en lang række mulige forslag, koncepter, idéer 
osv. vedrørende fremadrettede indsatser i tilknytning til selvmordsforebyggelse. 
 
De medtagne anbefalinger er dermed også naturligt et udtryk for en andel af de forslag 
og idéer, der kunne have været medtaget i dette katalog. Men de medtagne anbefalinger 
er selvsagt også et udtryk for MUUSMANNs vurdering, prioritering og vægtning i for-
hold til den bruttoliste af fremadrettede muligheder og forslag, som forløbet med mo-
delprojekterne har givet anledning til. 
 
Nedenfor gennemgås kort nogle yderligere anbefalinger og idéer, som MUUSMANN 
finder anledning til at medtage i dette katalog, men som ikke er givet særskilt plads 
som deciderede punkter. For nogle af de medtagne yderligere anbefalinger og idéer 
skyldes medtagelsen i denne sammenhæng – snarere end som egentligt punkt, at der 
efter MUUSMANNs vurdering kan være berettiget tvivl om, hvorvidt der er basis for 
en egentlig anbefaling, og/eller om der er behov for yderligere overvejelser eller analy-
ser. 
 
Forsat forskning i recidivproblematikken - i form af længerevarende studier på de rele-
vante risikogrupper - bør efter MUUSMANNS opfattelse fortsat inkorporeres som en 
del af det selvmordsforebyggende arbejde. Modelprojekternes erfaringer - eller enkelte 
modelprojekters erfaringer - har i sig selv givet et bedre grundlag for fastlægge set up 
for og krav til denne form for studier. 
 
Det forekommer relevant at overveje, hvorvidt selvmordsproblematikken i forhold til 
børn og unge bør integreres med andre problemstillinger og faktorer for mistrivsel, så-
ledes at man ikke risikerer en overestimering af omfanget af problemer med selv-
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mordsadfærd blandt børn og unge via en for ensidig fokusering på selvmord. Denne 
overvejelse har hænger sammen med MUUSMANNs generelle anbefaling om i højere 
grad at sammentænke indsatserne omkring forebyggelse af selvmord og selvmordsfor-
søg med andre indsatser omkring forebyggelse og/eller kriseintervention. 
 
Det er efter MUUSMANNs opfattelse nødvendigt – også som del af en naturlig priori-
tering af de ressourcer, der kan anvendes til selvmordsforebyggelse – at sikre et mere 
fuldstændigt grundlag for afvejningen af nytteværdierne i relation til indsatser, rettet 
henholdsvis mod selvmordsforsøgere og mod grupper med potentiel risiko (selvmords-
truede). Der bør i den sammenhæng arbejdes med en mere præcis afgrænsning af be-
grebet ”selvmordstruede” – dels for at sikre, at der ikke interveneres i unødigt omfang, 
dels for at sikre størst mulig nytteværdi af de ressourcer, der anvendes. 
 
Sammenlignet med alle indsatser på sundhedsområdet synes forholdet mellem fore-
byggelse af potentielle risikogrupper og indsatser mod direkte truede eller selvmords-
forsøgere at være for ubalanceret, hvis modelprojekterne betragtes som udtryk for 
vægtningen.  
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14.  Udviklingsforløbet for modelprojekterne 

Processen med modelprojekter vedrørende forebyggelse af selvmord og selvmordsfor-
søg har været i gang over en periode på 2 á 3 år. Modelprojekterne er således typisk 
blevet gennemført i perioden 2001 til 2004, idet der derudover er kommet forskellige 
modelprojekter til, som er igangsat senere i det anførte forløb, og hvor projekterne fort-
sat er i gang. 
 
Det har været en klar forudsætning i forbindelse med forløbet for modelprojekterne, at 
der skulle iværksættes systematiske initiativer og tiltag med henblik på at fremme sam-
arbejde, deling af viden, udveksling af værktøjer og metoder osv. mellem modelprojek-
terne - og at resultaterne af modelprojekternes indsatser skulle søges fremmet gennem 
sådanne former for samspil. 
 
Der er på den anførte baggrund gennemført en helt række forskellige forløb og indsat-
ser i relation til eller med tværgående inddragelse af alle modelprojekter. 
 
Formålet med den samlede proces - med den måde hvorpå denne proces er blevet tilret-
telagt - har som udgangspunkt været at sikre regier for de omhandlede former for sam-
spil og videndeling m.v. Men processen har dermed også været designet ud fra den 
hensigt at skabe så gunstige rammer og betingelser som muligt for opnåelse af data og 
informationer og for opnåelse af forudsatte resultater og effekter for de forskellige mo-
delprojekter.  
 
Den samlede proces har således også været designet ud fra en grundlæggende opfattel-
se af sammenhænge mellem på den ene side modelprojekternes egne ambitioner og 
målsætninger samt de krav bl.a. fra opdragsgiver, som modelprojekterne blev stillet 
overfor, og på den anden side modelprojekternes og opdragsgivers (samt MUUS-
MANNs) bestræbelser på at sikre et bæredygtigt fundament for modelprojekternes 
mange aktiviteter. Jf. også figur 3 nedenfor. 
 
Ligeledes har processen været designet ud fra en grundlæggende opfattelse af, at der 
løbende over et procesforløb som det der har været gennemført i forbindelse med mo-
delprojekterne med stærk vægt på netværksdannelser og erfaringsudveksling kan ska-
bes hensigtsmæssige tilpasninger af krav, målsætninger og ambitionsniveauer 
samt forbedringer af det indsatsmæssige grundlag. 
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Figur 19. Sammenhænge - målsætninger og infrastruktur. 
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14.1  Indholdet og resultaterne af udviklingsforløbet 
En del af bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt fundament for modelprojekternes 
indsatser har været overlevering af forskellige former for materialer og dokumentation 
samt mere systematisk introduktion til forskellige relevante værktøjer og metoder. 
 
En del af overleveringen og introduktionen har vedrørt karakteren af god projektstyring 
og forudsætninger for planlægning og monitorering af projektforløb med henblik på 
fremdrift og med henblik på sikring af fokusering og resultatorientering. 
 
Nedenfor gennemgås på den baggrund først (kort) materialer og dokumentation, idet 
overvejelserne omkring modelprojekternes projektledelse og projektstyring berøres i 
forlængelse heraf. Værktøjer og metoder fremgår af gennemgangen ovenfor i kapitel 4.  
 
Efterfølgende gennemgås karakter, indhold og uddragne erfaringer i forhold til de gen-
nemførte netværksmøder, hvortil alle modelprojekter har været inviteret, og hvor stort 
set alle modelprojekter har været repræsenteret. Netværksmøderne har i sig selv været 
omdrejningspunkt for erfaringsudveksling mellem modelprojekterne og mellem op-
dragsgiver og MUUSMANN samt modelprojekterne, men netværksmøderne har tillige 
været anvendt til systematisk gennemgang af en række specifikke problemstillinger.  
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En særskilt problemstilling, som der bl.a. på netværksmøderne er anvendt betydelige 
ressourcer på at introducere, diskutere og sikre indblik i, udgøres af den såkaldte 
driftsmodningsproblematik - dvs. de bevidste initiativer og foranstaltninger for at sikre 
overgang til eller integration i drift for modelprojekternes indsatser eller for dele af 
disse indsatser. Denne problematik berøres kun implicit i dette kapitel om udviklings-
forløbet, men mere udførligt og særskilt nedenfor i kapitel 12. 
 
MUUSMANN har i forbindelse med den samlede proces omkring modelprojekterne 
gennemført to interviewrunder - bl.a. med henblik på at sikre mere detaljeret viden om 
modelprojekterne, at sikre nødvendige data og informationer til den tværgående evalue-
ring og at opnå grundlag for vurdering af sammenhængen mellem det formelle projekt-
grundlag og den reelle udvikling i de enkelte projekter.  
 
Herudover er der gennemført en såkaldt behovsafdækning (af modelprojekternes frem-
drift i forhold til den forudsatte egenevaluering (afrapportering)). Også denne behovs-
afdækning berøres nedenfor i dette kapitel. 
 
 
14.2  Materialer og dokumentation 
Der er overleveret forskellige former for materialer og dokumentation til modelprojek-
terne, ligesom modelprojekterne er blevet opfordret til at dele ud af egne relevante ma-
terialer og dokumentation.  
 
De materialer og den dokumentation, modelprojekterne har modtaget fra reference-
gruppens sekretariat og/eller via MUUSMANN omfatter bl.a.: 
 
• Metoder og værktøjer som Drejebogen og Kataloget. 
• Notat om behovsafdækning. 
• Notat med opsummering af de norske erfaringer vedrørende indsatserne omkring 

forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, jf. også ovenfor. 
• Notat vedrørende effekter og måling af effekter, herunder recidiv. 
• Notat vedrørende håndtering af personfølsomme data. 
• Oplæg vedrørende formidling og formidlingsinitiativer (i relation til modelprojek-

terne og i relation til selvmordsforebyggelse generelt). 
 
 
14.3  Projektledelse og ”projektmagerskab” 
Som anført ovenfor fik modelprojekterne tidligt i forløbet af den samlede proces vedrø-
rende tværgående evaluering (og dermed også tidligt i flere modelprojekters eget pro-
jektforløb) adgang til Drejebogen, der bl.a. var tænkt som inspiration til en hensigts-
mæssig projektorganisering, der kunne sikre styring og fremdrift i projekterne. 
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Drejebogen var endvidere tænkt som et tilbud til modelprojekterne i relation til behovet 
for at få fokus på indsamling og afgrænsning af nødvendige informationer og data som 
grundlag for projekternes egenevaluering og som grundlag for behovene i relation til 
den tværgående evaluering. 
 
Omkring projektorganisering og projektstyring opererer Drejebogen med forskellige 
typer af organer i sammenhæng med et givet modelprojekt vedrørende selvmordsfore-
byggelse. 
  
• Projektledelsen, der har ansvaret for bl.a. (professionel, målrettet og velforberedt) 

projektopstart, løbende koordination af alle projektaktiviteter og sikring af projek-
tets fremdrift. 

 
• Projektstyregruppen, der er overordnet projektansvarlig, og som hensigtsmæssigt 

kan sammensættes således, at eksterne interessenter og samarbejdspartnere gen-
nem styregruppedeltagelse får indflydelse på og ejerskab til modelprojektet. 

 
• Projektets ”følgegruppe” eller ”ekspertgruppe”, der sammensættes således, at mo-

delprojektledelsen opnår adgang til sparring, men hvor også hensynet til sammen-
binding af og koordination mellem flere organisatoriske instanser eller flere for-
skellige faggrupper kan danne grundlag for gruppens sammensætning. 

 
Jf. projektansøgningerne har flere modelprojekter allerede inden projektopstart eller i 
forbindelse med projektansøgning og projektopstart haft klare opfattelser af eller i hvert 
fald en form for fornemmelse af, på hvilken måde det projekt, der blev ansøgt om mid-
ler til, skulle styres og gennemføres. 
 
Ses der på modelprojekterne ud fra projektansøgningerne, opnås følgende billede af 
den oprindeligt forudsatte projektstyring og projektorganisering (tabel 24). 
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Tabel 24. Forudsat projektledelse og projektstyring for modelprojekterne. 
Modelprojekt 
Nummer 

Ansvarlig projektledelse Styregruppe Følgegruppe 

21 Specificeret - projektgruppe/ 
projektleder 

Ej specificeret (men 
de facto etableret sty-
regruppe i forvejen, 
tidligere projekt) 

Ej specificeret 

24 Specificeret - projektgruppe/ 
projektleder 

Ej specificeret Ej specificeret 

25 Specificeret - projektgruppe/ 
projektleder 

Specifikt angivet sty-
regruppe 

Ej specificeret 

26 Ej specificeret (dog implicit 
forudsat projektledelse i til-
knytning til Børnerådgivnin-
gen) 

Forudsat Ej specificeret 

27 Specificeret projektansvarlig Ej specificeret Ej specificeret 
28 Specificeret - projektgruppe/ 

projektleder 
Ej specificeret Specifikt angivet bag-

grundsgruppe 
30 Specificeret projektansvarlig 

(projektledelse ikke specifice-
ret) 

Ej specificeret Ej specificeret 

32 Specificeret - projektgruppe/ 
projektleder 

Ej specificeret (bygger 
dog på styregrupper 
på sygehuse) 

Ej specificeret 

33 Specificeret projektmedarbej-
der - projektledelse ej specifi-
ceret 

Ej specificeret Ej specificeret 

35 Specificeret - projektgruppe/ 
projektleder 

Ej specificeret Specifikt angivet  
følgegruppe 

36 Ej specificeret (dog implicit 
forudsat projektleder) 

Ej specificeret Ej specificeret 

37 Specificeret - projektledelse 
og projektansvarlig 

Ej specificeret Ej specificeret 

41 Ej specificeret (dog implicit 
forudsat projektledelse i til-
knytning til Handicapcenter) 

Ej specificeret Ej specificeret 

42 Specificeret - projektledelse 
og projektansvarlig 

Ej specificeret Specificeret bag-
grundsgruppe (karak-
ter af følgegruppe) 

48 Ej specificeret projektledelse 
- projektmedarbejder dog 
specificeret 

Forudsat Ej specificeret 

49 Ej specificeret - dog implicit 
forudsat projektleder 

Ej specificeret Ej specificeret 

51 Ej specificeret projektledelse 
- men projektansvarlig speci-
ficeret 

Ej specificeret Forudsat 
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Tabel 24 (fortsat). Forudsat projektledelse og projektstyring for  
                    modelprojekterne. 
Modelprojekt 
Nummer 

Ansvarlig projektledelse Styregruppe Følgegruppe 

74 Ej specificeret - dog implicit 
forudsat projektledelse via 
Ungdomscentret og via ansat 
psykolog 

Specificeret - eksiste-
rer i forvejen ”Styre-
gruppen til forebyg-
gelse af unges selv-
mord og selvmords-
forsøg i Århus” - dog 
ikke specificeret 

Ej specificeret 

76 Ej specificeret - dog implicit 
forudsat projektledelse i til-
knytning til sygehusafdeling 

Specifikt angivet  
styregruppe 

Specifikt angivet føl-
gegruppe 

77 Ej specificeret projektledelse 
- projektansvarlig dog speci-
ficeret  

Specifikt angivet  
styregruppe 

Specifikt angivet føl-
gegruppe 

79 Specifikt angivet projekt-
ledelse og projektansvarlig 

Specifikt angivet  
styregruppe 

Ej specificeret 

82 Specificeret - projektledelse 
og projektansvarlig 

Specifikt angivet pro-
jektgruppe (med ka-
rakter af styregruppe) 

Ej specificeret - dog 
nævnes mulighed for 
ad hoc arbejdsgrupper 

84 Ej specificeret (projektleder 
fremgår dog implicit)  

Ej specificeret Ej specificeret (dog 
implicit, at Amager 
Hospital følger  pro-
jektet) 

85 Specificeret projektansvarlig 
(projektledelse ikke specifice-
ret) 

Specifikt angivet  
styregruppe 

Specificeret følge-
gruppe 

88 Ej specificeret projektledelse 
- projektansvarlig dog speci-
ficeret 

Specifikt angivet  
styregruppe 

Specifikt angivet bag-
grundsgruppe 

90 Specificeret projekt-ansvarlig 
og specificeret projektledelse 

Ej specificeret Ej specificeret 

94 Ej specificeret (dog implicit 
projektledelse via Livslinien) 

Ej specificeret Ej specificeret 

100 Specificeret - projektgruppe 
og projektledelse 

Ej specificeret Ej specificeret 

 
Ses der på den samlede proces med modelprojekterne, kan det konstateres, at der i for-
hold til projektansøgningerne er sket ændringer eller tilpasninger i henseende til pro-
jektstyring og projektorganisering m.v. for flere af modelprojekterne. 
 
Ændringerne kan være forårsaget af mange forhold, herunder justeringer initieret og 
ønsket af modelprojekterne selv i perioden fra projektansøgning til projektbevilling og 
projektopstart - bl.a. som følge af mere klare billeder omkring forudsatte samarbejds-
partnere eller mere præcise billeder af formål og afgrænsning. 
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Ændringerne kan også være en følge af reelle problemer med de facto at få den forud-
satte projektstyring og projektorganisering m.v. til at fungere (efter hensigten). Der er 
således i flere tilfælde afvigelser mellem forudsat/ønsket (og måske også idriftsat) pro-
jektorganisation og realiseret projektorganisation. 
 
Endelig kan ændringerne i princippet skyldes inspiration fra Drejebogen og/eller fra 
den erfaringsudveksling eller vidensoverførsel, der har været prioriteret og stigende fra 
og med afholdelsen af det første netværksmøde i foråret 2002. 
 
Drejebogens forslag til modelprojekterne….”vurdering af styrker og svagheder ved … 
organisering kan foretages på baggrund af en undersøgelse af projektlederens og de 
interne og eksterne samarbejdspartneres opfattelse heraf” vurderes dog kun at have 
været fulgt systematisk af ganske få modelprojekter. 
 
Det er i det hele taget slående i en samlet betragtning (jf. også afsnittet nedenfor om-
kring driftsmodning), at mange modelprojekter ikke har fundet anledning til at sikre en 
form for projektstyring og projektorganisering, der ligger i nærheden af de anbefalin-
ger, der er indarbejdet i Drejebogen. 
 
Det er MUUSMANNs opfattelse, at mange modelprojekter - ikke mindst i de tidlige 
stadier af det samlede projektforløb - har været særdeles optaget af de faglige problem-
stillinger og egne fagligheder. Dette er der sådan set kun grund til at respektere og an-
erkende. Men nogle modelprojekter har dermed også i de tidlige stadier af den samlede 
proces undervurderet eller fokuseret for lidt på betydningen af organisering, styring 
samt driftsmodning osv. og på betydningen af sammenhængen mellem systematisk 
projektstyring på denne ene side og opnåelse af resultater på den anden. 
 
Det kan konstateres, at der ikke i det oprindelige materiale omkring bevillinger/bevil-
lingsansøgninger til modelprojekter (”Vejledning om økonomisk støtte til Modelpro-
jekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord”) er gjort specielt meget ud af 
de omhandlede vinkler omkring projektstyring - om end der i materialet er anført nød-
vendigheden af specifikation af ”Projektets tilknytning til forvaltning, institution eller 
organisation” samt projektets ”Organisatoriske rammer”.  
 
MUUSMANN har ikke i sammenhæng med den tværgående evaluering undersøgt, i 
hvilket omfang modelprojekterne i løbet af selve processen fra indlevering af projekt-
ansøgning til projektbevilling er blevet konfronteret med systematiske styringsmæssige 
input. 
 
MUUSMANN har i forbindelse med 2. interview spurgt ind til projekternes egne opfat-
telser af projektorganisering. Dette er foregået på et tidspunkt, hvor langt hovedparten 
af modelprojekterne var i den afsluttende fase. Det kan konstateres, at op mod 70% af 
modelprojekterne, taget bredt og generelt, har fundet den anvendte projektorganisering 
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tilfredsstillende. Der er ingen sammenhæng mellem anvendelse af ”styregruppe” og 
egen tilfredshed med projektorganisering.  
 
Den tredjedel af modelprojekterne, hvor organisering m.v. efter egen vurdering ikke 
har fungeret tilfredsstillende, peger bl.a. på dårligt fungerende styregruppe eller dårligt 
fungerende følgegruppe, personforhold eller eksterne forhold som baggrund for den 
utilfredsstillende projektorganisering. 
 
 
14.4  Netværksmøderne 
Som kort berørt ovenfor i kapitel 4 under dataindsamlingsmetoder har der været arran-
geret og afholdt i alt seks netværksmøder - to heldagsmøder og fire møder over to dage 
- med invitation til samtlige modelprojekter og med deltagelse af stort set alle model-
projekter. Langt de fleste modelprojekter har været repræsenteret på samtlige net-
værksmøder. 
 
Netværksmøderne har været et væsentligt element i den samlede proces, og netværks-
møderne har i en række henseender været et særdeles konstruktivt samlingspunkt for 
modelprojekterne. Det konkrete møde mellem fagpersoner, orienteret mod samme op-
gave- og indsatsramme, fællesskabet mellem modelprojekterne på den ene side og refe-
rencegruppens sekretariat og MUUSMANN på den anden, har givet grobund for en 
række meget spændende og ofte også frugtbare indlæg og drøftelser, ligesom selve 
rammen omkring netværksmøderne har sikret gunstige vækstbetingelser for den mere 
uformelle udveksling af erfaringer og problemer på tværs af modelprojekterne.  
 
Det er vurderingen, at netværksmøderne har medført en forskel og har haft effekt i rela-
tion til modelprojekterne. For det enkelte modelprojekt har indfaldsvinkler omkring 
faglige aspekter, omkring data og informationer, omkring projektmæssig styring og 
fremdrift osv. været præget af de input og den inspiration, netværksmøderne har givet, 
og i forskellige sammenhænge har modelprojekter dermed også udviklet sig anderle-
des, end tilfældet ellers ville have været som følge af disse former for gensidig inspira-
tion og erfaringsudveksling. 
 
Netværksmøderne har tillige medført, at nogle projekter - gerne modelprojekter med 
ensartet orientering eller fælles flader i henseende til fokusområder - er gået sammen i 
former for semi-formelle netværk, således at gensidig opbygning og anvendelse af vi-
den og erfaringer har kunnet foregå også uden for rammerne af netværksmøderne. 
 
Modelprojekterne 26 og 28, hvor der har været fælles flader omkring børn og unge som 
målgruppe, har således haft gensidig gavn af udveksling af erfaringer, metoder, viden 
osv. Det samme gælder for en række modelprojekter, lokaliseret i H:S og i Københavns 
Amt, bl.a. 25, 48 og 49, hvor der har været et udpræget samspil på tværs af projekterne, 
og hvor erfaringsudveksling m.v. har haft udpræget tværfaglig karakter.  
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Også modelprojekter, hvor problematikken omkring frivillige spiller en væsentlig rolle, 
bl.a. modelprojekterne 30 og 79, har haft et udpræget samarbejde - også via aktiviteter 
uden for rammerne af det egentlige procesforløb i sammenhæng med den tværgående 
evaluering af modelprojekter.  
 
Endelig har en række modelprojekter trukket på erfaring og viden fra andre (”mere er-
farne”) modelprojekter. Eksempelvis har ressourcer i tilknytning til modelprojekterne i 
Vejle Amt været til nytte for andre modelprojekter, både mere uformelt i sammenhæng 
med drøftelser og sparring, men også mere formelt i sammenhæng med støtte til eller 
deltagelse i disse andre modelprojekters aktiviteter. 
 
Netværksmøderne har været anvendt til at gå i dybden med forskellige temaer eller 
problemstillinger. Både referencegruppens sekretariat og MUUSMANN, men også (og 
ikke mindst) modelprojekterne selv, har været bidragydere i forbindelse med de emne-
områder, der er taget op på de enkelte netværksmøder. I tabel 25 nedenfor er forskelli-
ge temaer eller problemstillinger, der har været dele af netværksmøderne, oplistet. 
 
 
Tabel 25. Temaer på netværksmøderne. 
 

Kompetenceudvikling 

Modelprojekternes egenevaluering 

Erfaringerne fra forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i Norge 

Formidling af modelprojekternes indsatser og resultater (formidlingsplan) 

Perspektiver for arbejdet med forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 

Driftsmodning 

Den tværgående evaluering 

Sorgen ved selvmord - pårørende og deres reaktioner og roller 
 

 
 

14.5  Udvikling af kompetencer i modelprojekterne  
Kompetenceudvikling er indgået på to måder i forbindelse med modelprojekterne. For 
det første har en række modelprojekter haft fokus på kompetenceudvikling som en 
målsat aktivitet. 
 
For flere modelprojekter har kompetenceudvikling af medarbejdere i relation til identi-
fikation og håndtering af selvmordsadfærd været den væsentlige målsætning og dermed 
projektets egentlige berettigelse.  
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For andre modelprojekter har kompetenceudvikling udelukkende været inde i billedet 
som opgradering og udvikling af egne ressourcer, egen viden og egen formåen.  
I denne sammenhæng berøres udelukkende kompetenceudviklingen for de ressource-
personer, der har været involveret i modelprojekternes arbejde med selvmordsforebyg-
gelse. 
 
Det er her MUUSMANNs vurdering, at det samlede procesforløb omkring modelpro-
jekterne har medført en betydelig opgradering af forskellige relevante kompetencer for 
de ledere og medarbejdere, der har været involveret i forløbet. Direkte, og som en form 
for frontressourcer, har 40-50 ressourcepersoner været involveret i modelprojekterne.  
 
Men medtages også de forskellige styregrupper, følgegrupper og samarbejdspartnere, 
er der formentlig tale om involvering af 200-250 ressourcepersoner. Især for de omtalte 
frontressourcer, for hvem intensiteten i modelprojektarbejdet også har været mest ud-
præget, kan der efter MUUSMANNs opfattelse identificeres en væsentlig opgradering. 
 
Specielt fra og med den gennemførte behovsafdækning og fra og med netværksmøder-
ne i 2003 forekommer en hel række forudsætninger og krav i forbindelse med gennem-
førelse af og afrapportering vedrørende projektforløb som modelprojekterne at stå langt 
mere klart for en række af modelprojekternes ressourcepersoner. 
 
Ud fra tilkendegivelser fra ganske mange modelprojekter i forbindelse med 2. inter-
view kan det også konstateres, at der har været ganske mange refleksioner omkring, 
hvordan et modelprojekt (”hvis vi kunne starte forfra….”) skulle bygges op, afgrænses, 
styres osv., og hvordan data og informationer skulle forberedes og struktureres.  
 
Man kan vælge at fokusere på, at denne form for kompetenceudvikling kunne have 
været gennemført på et tidligere tidspunkt i forløbet med modelprojekterne, jf. også 
gennemgangen ovenfor i tilknytning til projektstyring m.v., men man kan også vælge at 
fokusere på den anførte kendsgerning, nemlig at selve forløbet med modelprojekter har 
givet grundlag for en omfattende opbygning af viden og en omfattende professionalise-
ring hos en række af de medarbejdere, der har været involveret.  
 
Gennemførelsen af forløbet med modelprojekterne har derfor også, ikke mindst under 
den forudsætning, at disse medarbejderressourcer fastholdes i det faglige miljø, der 
beskæftiger sig med forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, betydet en væsent-
lig opgradering af ressourcebasen for de kommende års forebyggelsesindsatser. 
 
Det er væsentligt at understrege, at MUUSMANN i den sammenhæng ikke forholder 
sig til de relevante ressourcepersoners strikt faglige kompetencer, som forudsættes (og 
også vurderes) at være i orden. Men mere til disse ressourcepersoners viden om og 
kompetencer vedrørende eksempelvis: 
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• Styring og strukturering af projektforløb. 
• Behov for etablering af forudsætninger for driftsmodning (jf. afsnit nedenfor). 
• Forudsætninger for tværfagligt samarbejde og samspil. 
• Indsamling af data og informationer samt metode- og værktøjsmæssige muligheder 

i denne sammenhæng, herunder også i forbindelse med bearbejdning. 
 
Det kan dog heller ikke udelukkes, og forekommer oven i købet sandsynligt, at model-
projektforløbet også, gennem netværksdannelser og gensidige udvekslinger af læring 
og erfaringer, har betydet opgradering i relation til de faglige kompetencer. 
 
Måske er den mest væsentlige kompetenceudviklingsmæssige gevinst ved forløbet med 
modelprojekterne, at det hos mange ressourcepersoner har givet en langt større klarhed 
over forhold, problemfelter og sammenhænge, der allerede inden projektplanlægning 
og projektigangsætning skal analyseres og afgrænses nærmere, og som kan medvirke 
til en helt nødvendig aftestning af, om relationen mellem målsætninger og ambitionsni-
veauer på den ene side harmonerer med kapacitet, ressourceindsatser, kompetencer og 
virkelighed på den anden.  

 
 
14.6 Specielt om den gennemførte ”behovsafdækning”  
Observationer i forbindelse med første interviewrunde vedrørende tvivlsspørgsmål i 
tilknytning til den tværgående evaluering og den forudsatte egenevaluering gav  
MUUSMANN anledning til det spørgsmål, om der for modelprojekterne var tilstrække-
lig klarhed over karakter af og sammenhænge mellem evalueringerne. 
 
Netværksmøderne har omfattet en række indsatser vedrørende fokusering netop på 
sammenhængen mellem den tværgående evaluering af modelprojekterne og modelpro-
jekternes egenevaluering. Dvs. afrapportering i tilknytning til hvert enkelt modelprojekt 
- en afrapportering, der også har været forudsat i sammenhæng med modelprojekternes 
oprindelige bevilling. Men også på netværksmøderne har indtrykket af tvivl om evalue-
ringernes rolle og udformning været udpræget - helt op til midten af det samlede pro-
cesforløb med modelprojekterne. 
 
Det blev på den omhandlede baggrund besluttet at gennemføre en såkaldt behovsaf-
dækning, hvor modelprojekternes håndtering af eller forudsætninger omkring egeneva-
lueringen kunne identificeres og belyses. 
 
Planlagt design for samt temaer i den tværgående evaluering er præsenteret i forskelli-
ge sammenhænge for modelprojekterne - idet bl.a. sondringen mellem procesevalue-
ring og effektevaluering og disse to hovedformers forskellige, mulige delelementer er 
berørt og belyst. 
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Formålet med disse præsentationer har været at give modelprojekterne et indtryk af 
”arbejdsdelingen” mellem den tværgående evaluering af modelprojekterne på den ene 
side og modelprojekternes egenevaluering på den anden. Men det har i sammenhængen 
også været et selvstændigt formål at sikre kontinuerligt fokus på og støtte til modelpro-
jekterne vedrørende nødvendige metoder og værktøjer, nødvendige indsamlinger af 
data og informationer og nødvendig styring og organisering m.v. Kort sagt: Sikring af 
et tilstrækkeligt fundament eller kontinuerlig forbedring af fundamentet for både tvær-
gående evaluering og for det enkelte modelprojekts egenevaluering. 
 
Der har i tilknytning til de omhandlede præsentationer (af den tværgående evaluering 
og af sammenhænge mellem den tværgående evaluering og egenevaluering) været lej-
ligheder til at revitalisere modelprojekternes kendskab til Drejebogen, der vedrører for-
udsætninger for god projektstyring og projektfremdrift m.v., samt til Kataloget, der 
vedrører forudsætninger omkring indsamling af data og informationer. 
 
Behovsafdækningen, gennemført i vinteren 2002/2003, signalerede en del forskellighe-
der på tværs af modelprojekterne i henseende til egenevalueringen. I omkring halvde-
len af modelprojekterne var egenevalueringen ikke igangsat eller overvejelser vedrø-
rende struktur for egenevaluering kun lige påbegyndt på det omhandlede tidspunkt. 
 
Flere af modelprojekterne angav at ville gennemføre flere typer af evalueringer i for-
bindelse med egenevalueringen, idet der i behovsafdækningen blev sondret mellem 
 
• procesevaluering 
• indsatsevaluering 
• effektevaluering 
• brugerevaluering. 
  
Og idet to tredjedele af modelprojekterne angav at ville satse på procesevaluering, 
mens henholdsvis en tredje del og op mod halvdelen af modelprojekterne angav at ville 
satse på effektevaluering og indsatsevaluering.  
 
Behovet for fokusering og behovet for at afklare ambitionsniveau i forbindelse med 
egenevalueringen blev betonet over for modelprojekterne i kølvandet på behovsafdæk-
ningen, herunder også på det efterfølgende netværksmøde, hvor problematikken om-
kring tværgående evaluering og egenevaluering (igen) var på programmet og til debat. 

 
Behovsafdækningen berørte endvidere modelprojekternes forudsatte eller forventede 
metodevalg i forbindelse med indsamling af data og informationer til brug for egeneva-
lueringen, idet der i behovsafdækningen blev sondret mellem  
 
• spørgeskema 
• interviewsamtaler 
• observationer 
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• eksisterende data/informationer (registre m.v.) 
 
idet flere modelprojekter forudsatte anvendelse af data og informationer via flere for-
mer for metoder og kilder. 
 
Som det fremgår, har referencegruppens sekretariat og MUUSMANN i forløbet med 
modelprojekterne lagt stor vægt på introduktion og (gentagen) gennemgang af forskel-
lige evalueringsformer og af forskellige metoder og værktøjer med henblik på fortlø-
bende styrkelse af modelprojekternes evne til at sikre holdbare projektforløb, med hen-
blik på at sikre strukturerede og velovervejede egenevalueringer - og med henblik på 
derigennem at sikre anvendelige og systematiske afrapporteringer fra modelprojekter-
ne. 
 
Det er MUUSMANNs vurdering, at mange modelprojekter på et relativt sent tidspunkt 
i den samlede proces har fået overvejet og struktureret egenevalueringen systematisk, 
og at ambitionsniveauet for egenevalueringen (bl.a. forudsætningerne omkring inddra-
gelse af flere former for evaluering) i nogle modelprojekter har været højere, end pro-
jekterne reelt kunne magte. 
 
Det er omvendt også vurderingen, at netop det stærke fokus i den samlede proces på 
sammenhængen mellem den tværgående evaluering og egenevalueringen samt behovs-
afdækningen i relation til modelprojekternes egenevaluering har skabt et nødvendigt 
pres i forhold til modelprojekterne, og at dette pres har fremprovokeret en afklaring 
omkring egenevalueringen hos modelprojekterne, som har medvirket til at hæve ni-
veauet for og systematikken i modelprojekternes egenevaluering. 
 
I nogen udstrækning har dette fokus, der i en vis forstand har ligget konstant gennem 
hele det samlede procesforløb, jf. figur 20 nedenfor, udlignet nogle af de forskelle, der 
ellers har kunnet konstateres (eller kunnet forventes) i forhold til modelprojekternes 
egenevaluering, fordi erfaringen med systematisk afrapportering af projektforløb har 
været forskellig i de forskellige modelprojekter, herunder også som følge af enkelte 
modelprojekters valg af ekstern evaluator i forbindelse med projektforløb. 
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Figur 20. Projektforløbets berøring af egenevaluering. 

 

2001/2002 --- Projektbevilling med forudsætning 
om afrapportering

Forår 2002--- Udsendelse af ”Drejebog” og ”Katalog”

Efterår 2002--- 1. interview med modelprojekterne

Kontinuerligt--- Netværksmøder med fokus på egen evaluering 
– metoder, værktøjer m.v.

Vinter 
2002/2003--- Behovsafdækning

Efterår 2003--- 2. interview med modelprojekterne

 
Det er dog MUUSMANNs vurdering, jf. også nedenfor omkring projektstyring og pro-
jektorganisering, at det generelle niveau for afrapportering kunne have været hævet, 
hvis der allerede i forbindelse med projektansøgning og projektbevilling var blevet stil-
let mere skarpt ind på forudsætninger og krav i tilknytning til modelprojekternes ege-
nevaluering.  
 
Det bemærkes i sammenhængen, at niveauet for egenevalueringen for flere projekters 
vedkommende har været påvirket af de forberedelser, herunder tilrettelæggelse og de-
sign af projektforløb, som det enkelte modelprojekt har gennemført på et meget tidligt 
tidspunkt i processen (for en dels vedkommende også før modtaget projektbevilling). 
Krav og behov i tilknytning til rammer for egenevaluering har på denne måde været 
vanskelige at ændre eller tilpasse, selv om et givet modelprojekt måske på et senere 
tidspunkt i den samlede proces har indset behovet for sådanne ændringer eller tilpas-
ninger. 
 
Det kan dog under alle omstændigheder konstateres, at en række modelprojekter har 
ydet store indsatser i forbindelse med egenevalueringen og afleveret strukturerede og 
veldokumenterede afrapporteringer. 
 
Det må omvendt også konstateres, at nogle modelprojekter - og efter MUUSMANNs 
vurdering for mange modelprojekter, når henses til den intensitet, hvormed egenevalue-
ringen er blevet berørt i den samlede proces - har leveret en egenevaluering, der ikke 
forekommer imponerende ud fra nogle mere generelle standarder, og som kunne have 
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være bedømt som uacceptabel, hvis der i forbindelse med projektbevillingen havde 
været mere klare og præcise krav omkring egenevaluering og afrapportering af model-
projekterne.  
 
Disse typer af egenevaluering, der efter MUUSMANNs opfattelse omfatter i hvert fald 
4-6 modelprojekter, ligger under alle omstændigheder væsentligt under det niveau, der 
kunne forventes ud fra behovsafdækningen og ud fra de input omkring systematisering 
og struktur, der er givet alle modelprojekter i det samlede procesforløb. 
 
Det er en klar konklusion, at egenevaluering og afrapportering i forbindelse med forløb 
á la modelprojekterne vedrørende selvmord og selvmordsforebyggelse med fordel kan 
styres og tilrettelægges mere præcist fra start. Det vil sige, at der i forbindelse med pro-
jektansøgning/projektbevilling dels forudsættes, dels kræves opfyldelse af forskellige 
former for systematisering og strukturering.  
 
Jf. problematikken omkring driftsmodning i kapitel 12 kan sådanne forudsætninger og 
krav i sig selv medvirke til at skabe et bedre fundament for egentlig implementering af 
indsatser elle opnåede resultater. 

 
 
14.7  Evaluatorrollen og proceskonsulentrollen 
Som det fremgår af kapitel 4, har MUUSMANNs rolle som evaluator i relation til mo-
delprojekterne skullet afbalanceres i forhold til den mere rådgivende og støttende rolle, 
som MUUSMANNs de facto involvering i processen og i tilrettelæggelsen af processen 
med modelprojekterne hurtigt inde i forløbet kunne give anledning til.  
 
Netop med det ovenfor anførte - behovet for så tidligt i forløbet som muligt at give et 
rådgivningsmæssigt grundlag for modelprojekterne med henblik på at sikre eller opti-
mere god projektstyring og projektledelse - kan der argumenteres for, at rollen som 
evaluator af modelprojekterne måske burde have været adskilt fra rollen som proces- 
tilrettelægger. 
 
Det har været MUUSMANNs klare forudsætning i modelprojektarbejdet, hvor 
MUUSMANN i høj grad også har medvirket i forbindelse med tilrettelæggelse af pro-
cessen samt beslutninger om initiativer og temaer (eksempelvis på netværksmøder), at 
det var tilladt at gå ganske langt i bestræbelserne på at give modelprojekterne former 
for struktureret støtte og former for overordnet rådgivning.  
 
MUUSMANN har samtidig været meget bevidst om ikke at lande i en situation, hvor 
den tværgående evaluering i et eller andet omfang kunne få karakter af bedømmelse af 
MUUSMANNs evner til at bistå med projektstyring og projektfremdrift. 
 
 
.
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Bilag 1. Beskrivelse af modelprojekterne 

Modelprojekt 21 
Undersøgelse og behandling – patienter med selvmordsforsøg 
Psykiatrisk Afdeling P, Odense Universitetshospital 
 
Formål 
Modelprojektets overordnede formål er at kvalitetssikre undersøgelse, vurdering, akut 
behandling og visitation til efterbehandling af patienter, der efter et selvmordsforsøg 
kommer til Psykiatrisk Afdeling og Forebyggelsescentret ved Odense Universitetsho-
spital. Følgende aktiviteter og delformål indgår i modelprojektet: 
• Systematisk visitation af patienter med selvmordsforsøg (suicidalskema). 
• Motivation af patienter  til at komme før et selvmordsforsøg (grønt kort). 
• Evaluere effekten af kvalitetssikringen i forhold til: 

o Gennemførelsesraten, effektiviteten i visitationen og reduktionen i recidiv. 
• Videreudvikle en klinisk database. 
• Identificere risikofaktorer. 
• Kortlægge behandlingen for patienter med selvmordsforsøg. 
• Rapportering. 
 
Målgruppe 
Alle patienter med selvmordsforsøg og kontakt med Odense Universitetshospital i pe-
rioden 1.9.2001-31.8.2003. Der skal være tale om patienter, der er i kontakt med psyki-
atrisk sengeafdeling, skadestue, Forebyggelsescentret efter et selvmordsforsøg, og som 
bor i Fyns Amt og er 15 år eller derover. Målgruppen er uændret i projektforløbet. 
 
Projektorganisering 
Projektet er knyttet til Psykiatrisk Afdeling og Psykiatrisk Skadestue, Odense Universi-
tetshospital. Derudover deltager Forebyggelsescentret for Selvmordsadfærd og soma-
tisk skadestue og afdelinger på Odense Universitetshospital i projektet. Sidstnævnte har 
haft til formål at visitere patienter til projektet, såvel som at suicidalskemaer er udfyldt. 
Der har ikke været tværfagligt samarbejde ud over Odense Universitetshospital og ikke 
noget tværsektorielt samarbejde i modelprojektet. 
 
Projektleder er overlæge i psykiatri ved afdelingen og med mange års erfaring i forsk-
ning og kvalitetsudvikling af selvmordsforebyggende indsatser. Derudover indgår der 
en projektsygeplejerske, sekretær og projektmedarbejder i projektet. Modelprojektet 
har en styregruppe bestående af læger på afdelingen. Styregruppen har mere haft en 
formel karakter. Generelt har projektorganiseringen fungeret tilfredsstillende. 
 
Anvendte metoder 
Den overordnede anvendte metode i modelprojektet er en kvalitetssikringsmodel bestå-
ende af tre faser. For det første tages kvalitetssikringsprogrammet i brug, bl.a. ved un-
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dervisning og vejledning af personale, f.eks. i relation til udfyldelse af suicidal-
skemaet, der udfyldes ved patientkontakt. Efter udskrivelse gennemgås journaler, m.v. 
med henblik på diagnose, behandling, visitation, m.v. Alle oplysninger indføres i sidste 
ende i en klinisk database. Dernæst foretages en analyse af data og resultater og det 
vurderes om kvalitetsmålene er opnået. Endelig foretages en årsagsanalyse, hvis kvali-
tetsmålene ikke er tilstrækkeligt gode, og der indføres tiltag til sikring af kvaliteten. 
Derudover benytter modelprojektet et kvasieksperimentelt design, koblet med tidligere 
kvalitetssikringsundersøgelser, til undersøgelse af reduktion i recidivhyppighed af 
selvmordsforsøg. Der er som noget nyt her knyttet en grønt kort ordning. Identifikation 
af risikofaktorer undersøges i et case-kontrol design med follow-up. 
 
Resultater 
304 patienter har gennemført forløbet i modelprojektet, hvor der er udfyldt suici-
dalskema. 173 patienter var indlagt på Psykiatrisk Afdeling, mens 116 kom på Psykia-
trisk Skadestue, mens resten alene kom i Forebyggelsescentret. 73% fik udleveret grønt 
kort, der opfordrede patienten til at komme på psykiatrisk skadestue før et selvmords-
forsøg. Der viste sig dog ikke nogen signifikant forskel for effekt af grønt kort ved 
sammenligning mellem gentagere og ikke-gentagere. Modelprojektet har påvist en re-
duktion i recidivhyppigheden fra 30-32% til 24% afhængigt af henvisningssted (ikke 
signifikant). Det der virker i forhold til reduktion i recidiv viste sig at være akut speci-
fik samtalebehandling af selvmordsadfærden. Modelprojektet har endvidere fundet el-
ler dokumenteret eksistensen af en række risikofaktorer for selvmordsforsøg, som tidli-
gere selvmordsforsøg, tidligere indlæggelse på psykiatrisk afdeling, misbrug, person-
lighedsforstyrrelser og overførselsindkomst. Modelprojektet opfyldte de opstillede kva-
litetsmål, idet mere end 95% fik gennemført almen psykiatrisk undersøgelse og speci-
fik undersøgelse for selvmordsadfærden. Omvendt lykkedes det ikke helt at opfylde 
kvalitetsmålet for den akutte, specifikke behandling af selvmordsadfærden og visitation 
til efterbehandling. Det tværfaglige samarbejde på afdelingen og mellem samarbejds-
parterne på Odense Universitetshospital har fungeret upåklageligt, jf. er en lang histo-
risk tradition. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”klienter – 
sygehus”. 
 
Der er tale om det eneste projekt, der er i stand til at måle recidiv. Projektet, der er en 
videreudvikling af tidligere kvalitetssikringsprojekter, med bl.a. suicidalskema og ma-
nual, ville være oplagt at forsætte på afdelingen og i skadestuen. Mange afdelinger er 
involveret og på tværs af afdelingsspecialer, hvilket kan gøre det vanskeligt. Men 
kvalitetsudviklingsprojektets undersøgelses- og behandlingsprogram er implementeret 
og er nu en rutineprocedure i afdelingens drift. Dog foretages der indtil videre ikke 
registrering af patienterne i den kliniske database. 
Det er generelt vurderingen, at der er tale om et godt og velgennemført projekt. 
 

 143



Projektrapport: 
 
Benjaminsen S. Selvmordsforsøg. Undersøgelse og behandling. Kvalitetssikringspro-
jekt 1994-2003. Psykiatrisk Afdeling P, Odense Universitetshospital. December 2003. 
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Modelprojekt 24 
Projekt i Akut Modtagecenter (AMC) og medicinsk afdeling – tværfagligt samta-
letilbud til patienter, der har forsøgt selvmord.  
Socialrådgiverkontoret, Amtssygehuset i Herlev 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet var at udvikle et tværfagligt samtaletilbud med deltagelse 
af socialrådgiver og sygeplejerske i Akut Modtage Center (AMC) på Amtssygehuset i 
Herlev til patienter med selvmordsforsøg, som ikke har behov for akut psykiatrisk ind-
læggelse. Et andet formål var at udvikle en model af behandlingskæder, således at der 
udvikles en samarbejdsmodel mellem sygehuset og dets optagekommuner (samar-
bejdsaftaler). 
 
Formål og ikke mindst ”fødekanalen” for målgruppen blev omdefineret en del under-
vejs i projektet, idet AMC slet ikke henviste patienter til projektet. Medicinsk afdeling 
overtog derfor midt i projektforløbet rollen som ”fødekanal”, selvom samtaletilbud var 
blevet udarbejdet i samarbejde med AMC.  
 
Målgruppe 
Den primære, oprindelige målgruppe for modelprojektet var patienter, der efter selv-
mordsforsøg indbringes, henvises eller henvender sig til AMC. Patienter der har behov 
for psykiatrisk indlæggelse blev ekskluderet fra modelprojektet. Som beskrevet oven 
for, blev der dog gennemført en ændring af målgruppen, således at indlagte somatiske 
patienter på medicinsk afdeling indgik i projektet i stedet for patienter, henvist fra 
AMC. 
 
Projektorganisering 
Projektet har været tilknyttet Socialrådgiverkontoret på Amtssygehuset i Herlev. Pro-
jektgruppen bestod oprindeligt af to socialrådgivere fra socialrådgiverkontoret, to afde-
lingssygeplejersker og en klinisk sygeplejespecialist (fra AMC) samt sygehusets leden-
de socialrådgiver, idet sidstnævnte også har fungeret som projektleder. Projektet har 
ikke haft nogen decideret styregruppe eller følgegruppe.  
 
Modelprojektet forventede i udgangspunktet at samarbejde med en række interne sam-
arbejdspartnere (socialrådgivere, sygeplejersker, læger og andet personale fra 
AMC/Medicinsk afdeling på Amtssygehuset i Herlev), ligesom en række eksterne sam-
arbejdspartnere (herunder primærkommunale sagsbehandlere) var forudsat inddraget 
med henblik på henvisning. 
 
Anvendte metoder 
Modelprojektets metode har bestået i samtaletilbud ud fra en samtalemodel. Samtale-
modellen har taget udgangspunkt i semistrukturerede interviews, idet der har været lagt 
vægt på at spørge direkte ind til tingene, at være empatisk, støttende og direkte, at fo-
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kusere på baggrunde for selvmordsforsøg, herunder i tilknytning til faktorer som fami-
liestruktur, misbrug osv. 
 
Samtalen ved socialrådgiver var forudsat som er en integreret del af AMCs tilbud, lige-
som der var forudsat tilbud om telefonisk kontakt med socialrådgiver i weekenden.  
 
Det har endvidere været et formål med modelprojektet at bidrage til kompetenceudvik-
ling af sygehuspersonalet i form af undervisning, temadage/-aftener i forhold til bl.a. 
skadestuesygeplejersker og øvrige sygeplejersker.  
 
Undervejs i projektperioden er metoden blevet justeret, idet projektet retrospektivt har 
undersøgt alle medicinsk afdelings patienter med ”veneficium” – for at se, hvordan det 
er gået disse patienter, hvor de er henvist til, og om nogle relevante patienter med 
selvmordsforsøg/selv-mordsadfærd er ”sluppet igennem” uden intervention. 
 
Resultater 
Man har med modelprojektet fået udviklet et tværfagligt samtaletilbud ”Den tværgåen-
de visitationssamtale”, hvor en socialrådgiver sammen med en sygeplejerske taler med 
den enkelte person, der har forsøgt at begå selvmord. Det er dog på grund af ovenstå-
ende problemer med henvisning fra AMC kun 23 patienter, der har modtaget det tvær-
faglige samtaletilbud.  
 
Den tværfaglige samtalemodel er implementeret i forhold til Medicinsk afdeling på 
Amtssygehuset i Herlev, og til patienter med selvmordsproblematik henvises der derfor 
nu systematisk til denne samtalemodel. 
 
I forhold til det andet formål om udvikling af en samarbejdsmodel mellem sygehuset 
og kommunerne, hvor socialrådgiveren skulle følge patienten til et møde i forvaltnin-
gen efter et ledsagende princip, har der vist sig ikke at være nogen patienter med en 
indikation, der svarer til denne præmis. Denne del er derfor ikke gennemført. 
 
Det tværfaglige samarbejde i modelprojektet er opnået gennem involvering af læger, 
sygeplejersker og socialrådgivere i strukturering af samtaletilbud overfor selvmordstru-
ede patienter. Omvendt var ambitionsniveauet for det tværsektorielle samarbejde sat for 
højt i projektet, idet der som nævnt ikke er udviklet en samarbejdsmodel mellem syge-
husregi og kommunalt regi.  
 
Modelprojektet har i et vist omfang motiveret til og genereret kompetenceudvikling via 
udvikling og anvendelse af det tværfaglige samtaletilbud samt via oplysning om 
projektet på forskellige morgenmøder, artikler i interne blade m.v.  
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Klienter – 
Sygehussektor”. 
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Allerede i indledningen af egen evaluering er det fastslået, at modelprojektets formål 
blandt andet var at sikre driftsmodning – implementering af samtaletilbud, og ”den 
tværgående visitationssamtale”, der oprindeligt blev struktureret ud fra AMC, er nu 
implementeret i Medicinsk afdeling på Amtssygehuset i Herlev.  
 
Det fremgår, at der tidligere har været et projekt af lidt samme karakter, hvorfor mulig-
hederne for driftsmodning i forhold til AMC måske kunne have været aftestet tidligere 
og før igangsætning af modelprojektet. 
 
Projektansøgningens hypotese, ”at selvmordstruede udskrives fra skadestuen og mod-
tagelsen uden intervention eller eventuelt uden intervention”, kunne ikke verificeres via 
modelprojektet, fordi skadestue og modtagelse ikke henviste patienter til projektet.  
 
Det kan virke som om projektet ikke har været i stand til at anvende og evaluere ”for-
valtningsmøde” – et værktøj i forbindelse med videre foranstaltninger med inddragelse 
af kommune – og i det hele taget virker det som om projektets formål med udvikling af 
en samarbejdsmodel i relation til kommuner ikke er kommet frem til test.  
 
Projektet understreger selv, at der er behov for individualiserede tilpassede hjælpefor-
anstaltninger af social og psykosocial art. Driftsmodning forudsætter på den baggrund 
en forståelse (også hos beslutningstagerne) af nødvendigheden af ikke-standardiserede 
løsninger. 
 
 
Projektrapport: 
 
Selvmordsforebyggelse. Projekt i Akut Modtagecenter (AMC) og medicinsk afdeling – 
tværfagligt samtaletilbud til patienter, der har forsøgt selvmord. Socialrådgiverkontoret, 
Universitetssygehuset Herlev, 2003. 
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Modelprojekt 25 
Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning – opfølgning af selvmords-
truede patienter i Københavns Amt 
Københavns Amts Psykiatrisk Center, Ballerup og Psykiatrisk Center, Gentofte  
 
Formål 
Projektets formål har været at fremme opmærksomheden og indsatsen overfor gruppen 
af selvmordstruede patienter, at opkvalificere impliceret tværfagligt personale ved mål-
rettet undervisning og vejledning, samt at etablere et videnscenter i Københavns Amt 
omkring selvmordsforebyggelse. Det har i sidste ende været formålet at skabe en model 
som senere kan implementeres i afdelingerne og som løbende kan videreudvikles. 
 
Målgruppe   
Målgruppen har været selvmordstruede patienter over 18 år, der har forsøgt selvmord 
og/eller har selvmordstanker og bor i Københavns Amt, som henvender sig til somatisk 
skadestue, psykiatrisk skadestue eller indlægges på somatisk afdeling. Patienter i et 
relevant og bæredygtigt psykiatrisk behandlingsforløb eller som skal akut indlægges på 
psykiatrisk afdeling, såvel som patienter med alvorligt og vedvarende misbrug, og pati-
enter med organisk betingede psykiatriske lidelser (demens, udviklingshæmmede) ude-
lades. Målgruppen er ændret i mindre grad, idet der er inkluderet få patienter med al-
koholmisbrug. 
 
En anden målgruppe for modelprojektet har været de forskellige personalegrupper, der 
har kontakt til de selvmordstruede patienter, dvs. læger, sygeplejersker, sekretærer, 
social- og sundhedsassistenter, plejere, pædagoger, lærere, m.v. Formålet med denne 
målgruppe har været kompetenceudvikling. 
 
Projektorganisering 
Modelprojektet er gennemført på Københavns Amts Psykiatrisk Center, Ballerup, Kø-
benhavns Amts Psykiatrisk Center, Gentofte, og som undervisning på Amtssygehuset i 
Herlev, såvel som man har haft samarbejde med Københavns Amt Psykiatrisk Center 
Glostrup. Projektledelsen er varetaget af to projektsygeplejersker i henholdsvis Gentof-
te og Ballerup i hver sin halvtidsstilling. Der har til projektet været knyttet en styre-
gruppe, hvis opgave har været at tilse realiseringen af projektet og koordinere den 
overordnede indsats, herunder justering af projektet i lyset af de gældende praktiske 
forhold på de respektive indsatsområdet. Projektorganiseringen, inklusiv styregruppen, 
har fungeret godt.  
 
Der forventes samarbejde internt med personale på de psykiatriske skadestuer, de so-
matiske skadestuer, de akutte medicinske modtageafdelinger (AMA), såvel som andre 
sengeafdelinger, og de ledende socialrådgivere. Desuden forventes der samarbejde med 
en række eksterne aktører som sagsbehandlere, praktiserende læger, andre modelpro-
jekter og ressourcepersoner som familie og venner. 
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Anvendte metoder 
Der tages i projektet dels udgangspunkt i metoder til at identificere selvmordstruede 
patienter i sygehusenes skadestuer og somatiske afdelinger, blandt andet ved forsat 
psykiatrisk tilsynsfunktion på somatisk afdeling, og etablering af samarbejde med psy-
kiatrisk tilsyn og psykiatrisk skadestue og berørte somatiske afdelinger. Der ud over vil 
der være en forebyggende intervention i form af tilknytning af omsorgsperson og vej-
leder, der følger patienten ved hjemmebesøg eller telefonisk kontakt efter afslutning fra 
sygehuset. Endelig udarbejdes undervisnings- og informationsmateriale til personale, 
patienter, der oplyser om opkvalificerings-, behandlings- og støttetilbud. 
 
Resultater 
I alt 58 patienter har modtaget behandling og rådgivning fra modelprojektet (36 i Balle-
rup og 22 i Gentofte). Samtidig har der været i alt 570 deltagere til kompetenceudvik-
lingskurserne (39 undervisningssessioner), temadag, etc.. Kompetenceudviklingen har 
fungeret tilfredsstillende og med mange og tværfaglige deltagere. Der er gennemført 
tværfagligt samarbejde i projektet, idet man har undervist og arbejdet sammen med alle 
sygehusfaggrupper. Den eneste barriere for dette samarbejde har været en lavere delta-
gelse fra lægernes side. Det tværfaglige samarbejde har dog fungeret godt. Der er også 
gennemført tværsektorielt samarbejde med socialsektor og sagsbehandlere, praktise-
rende læger, andre modelprojekter, værested (socialpsykiatri). Dog ikke så meget som 
håbet. En barriere har været, at socialforvaltningen ikke har én ressourceper-
son/kontaktperson i forhold til en aktiv indsats, men at det er spredt rundt om i forvalt-
ningen/sagsbehandler. Der er forskellige kvalitetsoplevelser af socialforvaltningerne. 
En kontaktperson ville være en god løsning. Generelt har der været et godt samarbejde 
med de praktiserende læger og det tværsektorielle samarbejde har trods ovenstående 
fungeret tilfredsstillende. Der har været lidt samarbejde med frivillige i modelprojektet, 
bl.a. udgående team (DUT), og alkoholambulatorium.  
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering både grupperet under hovedgruppen ”persona-
le - kompetenceudvikling” og hovedgruppen ”klienter – sygehussektor”.  
 
Projektets driftsside med klientopfølgning fortsætter, idet praksis implementeres i dag-
lig drift. Projektet har peget på behovet for omsorgsperson og vejleder, og initiativet 
skal nu komme fra Psykiatrisk forvaltning. Der kan være grund til at fortsætte kompe-
tenceudviklingsaktiviteterne, således at personalet hele tiden er opdateret/kvalificeret, 
idet der er nogen udskiftning af personalet på et sygehus. Et nyt modelprojekt skal i 
den sammenhæng identificere nye uddannelsesressourcepersoner til dette formål. Ge-
nerelt er der tale om et godt projekt med en stor aktivitet. 
 
Projektrapport: 
Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning – opfølgning af selvmordstruede 
patienter i Københavns Amt. Rapport for modelprojekt 25 i samarbejde med Psykia-
trisk Center Glostrup. Københavns Amt, 2003. 
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Modelprojekt 26 
Projekt mere livsmod 
Børnerådgivningen, Frederiksborg Amt 
 
Formål 
Modelprojektet har som formål at udvikle et flerstrenget tilbud til forebyggelse af børn 
og unges selvmordsadfærd og selvmordsforsøg gennem intensivering af opsporing og 
udvikling af behandlingstilbud, herunder styrkelse af det tværfaglige samarbejde.  
 
Målgruppe 
Børn og unge samt professionelle i kontakt med børn og unge. 
 
Indsatser overfor børn og unge under 18 år med bopæl i Hillerød Kommune, som hen-
vises til Frederiksborg Amts Børnerådgivning på grund af selvmordsforsøg eller selv-
mordstanker. Som delformål indgik opsporing over for unge drenge og unge med an-
den etnisk baggrund. Psykiatriske patienter var tænkt uden for modelprojektets ramme. 
 
Opkvalificering og bevidstgørelse af fagpersoners selvmordsforebyggende indsatser. 
 
Der i projektet sket et vist prioriteringsskifte, idet behandlingsdelen er blevet lidt ”tyn-
dere” end oprindeligt forudsat. 
 
Der har været tværsektorielt samarbejde omkring selvmordsforebyggelse og opfølgen-
de foranstaltninger ( PPR, Familiecentret, skolepsykologen, Hillerød Kommunes soci-
alforvaltning etc.), og i den sammenhæng har aktiviteterne også omfattet kompetence-
udvikling via seminarer for relevant personale. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet ved Frederiksborg Amts Børnerådgivning i Hillerød. Projektet 
ledes af en psykolog i Børnerådgivningen og der indgår to andre psykologer i model-
projektet.  
 
Samarbejdspartnerne for projektet forventedes at være bl.a. praktiserende læger, ud-
valgte uddannelsesinstitutioner, en kommunal socialforvaltning (Hillerød), PPR, perso-
nale på Hillerød Sygehus. Der er oprettet en projektgruppe bestående af repræsentanter 
fra socialforvaltningen, børne- og kulturforvaltningen, sundhedsforvaltningen praktise-
rende læger og Børnerådgivningen. Projektet har ingen styregruppe. 
 
Anvendte metoder 
Den oprindelige metode for modelprojektet kan opdeles i tre faser. I første fase etable-
res og udvikles samarbejdsorganer, etablering af netværk, udarbejdelse af skriftligt ma-
teriale til personale med kontakt til målgruppen (f.eks. lærere, læger) og udarbejdelse af 
informationsmateriale til børn og unge med selvmordstanker og – adfærd. I anden fase 
gennemføres implementering og anvendelse af de opstillede tilbud til målgruppen 
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(børn og unge samt fagprofessionelle). Og i tredje fase indsamles efterfølgende erfarin-
ger med model projektet og foretages evt. revision af projektets indhold. 
 
Projektet kan således siges at have haft en systemdel og en behandlingsdel, hvor man i 
systemdelen uddannede personale i kommunen og på sygehuset i forhold til selvmords-
adfærd, mens man i behandlingsdelen rådgav og behandlede de børn og unge, som mo-
delprojektet havde opsporet. 
 
Resultater 
De gennemførte aktiviteter i modelprojektet har vedrørt dels behandling og supervision 
m.v. og dels kompetenceudvikling af medarbejdere m.v. i bl.a. Hillerød Kommune, 
samt procedureudvikling, der defineres som mere viden om samarbejdsmuligheder, 
samspilsmuligheder etc.  
 
Der har været udarbejdet og udsendt fire nyhedsbreve, afholdt fire temaeftermiddage 
for de forskellige personalegrupper og samarbejdspartnere (PPR, Familiecentret, Sund-
hedsplejen (alle Hillerød Kommune), Intensiv observationsafsnit og Børneafdelingen 
(begge Hillerød Sygehus), såvel som praktiserende læger). Der har været afholdt to 
kompetence- og procedureudviklingsdage dels med klasselærere fra en skole i Hillerød 
og dels med nøglepersoner og lærere fra en anden skole i Hillerød. Endvidere er der 
afholdt to erfaringsudvekslingsdage med henholdsvis Familiecentret, Hillerød Kom-
mune og PPR, Hillerød Kommune. Endelig har der været afholdt tre præsentations- og 
dialogdage for blandt andet ”Ungenetværket” (frivillige), SSP-konsulenter, ”gademed-
arbejdere” (frivillige) og støtte- og kontaktpersoner, Intensivt observationsafsnit, Hille-
rød Sygehus, og en skoles lærere. 
 
Via inddragelsen af Hillerød Kommune samt inddragelse eller samarbejde med en lang 
række instanser, jævnfør oven for, er der tale om et modelprojekt med stor grad af 
tværsektorielt samarbejde. Det tværsektorielle samarbejde mellem relevante instanser i 
forhold til selvmordsforebyggelse er blevet styrket og forankret via det gennemførte 
modelprojekt. 
. 
Kompetenceudvikling og procedureudvikling er i en vis forstand blevet projektets es-
sens med hensyn til at skabe bevidsthed hos frontpersonalet om selvmordsadfærd og 
signaler vedrørende selvmord, at give frontpersonalet grundlag også for at håndtere 
situationen og viden om hvor der kan hentes hjælp.  
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ” personale – 
kompetenceudvikling”. 
 
Projektet og dets bevilling er i et vist omfang udtryk for videreførsel af tidligere drifts-
aktiviteter i Børnerådgivningen i Frederiksborg Amt (behandlingsdelen). 
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Der er ikke midler i Frederiksborg Amt til en videreførsel af det aktivitetsniveau, som 
modelprojektet har givet anledning til. 
 
Modelprojektet har dog i sig selv skabt en brugbar guide til dialog mellem frontperso-
nale og selvmordstruede unge, ligesom projektet har givet en brugbar sammentænkning 
af skolers omsorgsplaner på den ene side og indsatser omkring selvmordsforebyggelse 
på den anden. 
 
Omkring kompetenceudvikling kan der, som i andre modelprojekter, være et problem 
vedrørende vedligeholdelse på grund af personaleomsætning og begrænsede ressourcer.  
 
Det bemærkes, at projekt ideen forsøges udbredt, således at andre kommuner (end Hil-
lerød Kommune) kommer ind i samme form for projekt- og udviklingsforløb samt im-
plementering.  
 
 
Projektrapport: 
 
Jens Elbo Larsen, Anne Dissing og Gert Rasmussen, ”Projekt Mere Livsmod. Et tvær-
sektorielt forebyggelsesprojekt mellem Hillerød Kommune og Frederiksborg Amts 
Børnerådgivning”, januar 2004. 
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Modelprojekt 27 
Implementering af Storstrøms Amts handlingsplan vedrørende forebyggelse af 
selvmord og selvmordsforsøg 
Storstrøms Amt (evaluator COWI Consult AS.) 
 
Formål 
Formålet med projektet har været, gennem et udredende og beskrivende arbejde i til-
knytning til selvmordsforebyggende indsatser i tilknytning til Centralsygehuset i Næst-
ved, at skabe grundlag for planlægning og udbredelse af tilsvarende indsatser til de øv-
rige somatiske sygehuse i Storstrøms Amt. 
 
Målgruppe 
Målgruppen for modelprojektet har været de to udvalg: Social- og Psykiatriudvalget og 
Sundhedsudvalget.  
 
Projektorganisering 
Modelprojektet har været forankret i Social- og psykiatriforvaltningen i Storstrøms 
Amt, idet den daglige projektledelse har ligget hos Social- og psykiatriforvaltningen, 
Voksenafdelingen. 
 
Projektet er blevet gennemført af Storstrøms Amt i samarbejde med MUUSMANN 
Research & Consulting. Der har i forbindelse med projektet været nedsat en tværfaglig 
referencegruppe bestående af amtslige repræsentanter fra Social- og Psykiatriforvalt-
ningen, Centralsygehuset i Næstved samt Sundhedsforvaltningen.  
 
Derudover har en række institutioner deltaget i en interviewundersøgelse i forbindelse 
med projektet. Det drejer sig bl.a. om: Centralsygehuset i Nykøbing F, Center for børn 
og unge i Nykøbing-Falster, Forsorgshjemmet Saxenhøj, Rådgivningen for Stofmis-
brugere, Skippergården og Alkoholrådgivningen i Storstrøms Amt. 
 
Anvendte metoder 
Statusbeskrivelse vedrørende den nuværende indsats på Næstved Centralsygehus om-
fatter en detaljeret gennemgang af indsatserne, herunder omfang, budget, metoder, en 
beskrivelse af arbejdsgange, en dokumentation af indsatsen, en analyse af kapaciteten, 
samt planer for kvalitetssikring af aktiviteterne, herunder uddannelsesplaner for invol-
verede fagpersoner. Desuden har det været forudsat, at der som ved Centralsygehuset i 
Næstved skal beskrives plan og konsekvenser for iværksættelse af tilsvarende indsatser 
ved alle somatiske sygehuse i Storstrøms Amt, herunder ressourcebehov, organisation, 
og kvalitetssikring.  
 
Der har endvidere i modelprojektet været afholdt to temadage (én i nord-amtet og én i 
syd-amtet) for relevante fagpersoner i både sundheds- og socialsektoren med fokus på 
selvmordsforebyggelse. 
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Resultater 
Projektets hovedoutput er en projektrapport. Projektets væsentligste output er en plan 
for iværksættelse af den nuværende indsats, og hvorledes denne indsats ligeledes kan 
implementeres ved de øvrige somatiske sygehuse i amtet. Der har således ikke i forbin-
delse med projektet været nogen direkte forbindelse til klienter. 
  
Ud over rapporten kan følgende andre væsentlige aktiviteter nævnes: 
 
• Interview af nøglepersoner fra en række tværfaglige og tværsektorielle miljøer og 

institutioner, herunder frivilligorganisationer, i Storstrøms amt. 
• En endagskonference for nøglepersoner med formålet at præsentere den fremtidige 

organisering af behandlingen af selvmordsforsøgere (implementeringsmodellen). 
 
Evaluators vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Personale og 
Struktur – Strategi”.  
 
COWI (evaluator) vurderer i forhold til målopfyldelse følgende: 
 
Baseret på interview og dokumentstudier er det vurderingen, at projektets overordnede 
mål er nået. Der er således udarbejdet et forslag til anvendelse af de erfaringer der er 
blevet gjort på Næstved Centralsygehus omkring behandling af selvmordstruede. 
Der bliver givet svar på de områder, der ønskes belyst, jf. Storstrøm Amts ansøgning til 
Sundhedsstyrelsen. Egen evalueringen i form af rapporten indeholder dels en statusbe-
skrivelse af den nuværende indsats på Næstved Centralsygehus, en plan og beskrivelse 
af konsekvenserne for iværksættelse af en tilsvarende indsats ved alle somatiske syge-
huse i Storstrøms Amt, samt et tidsperspektiv og de nødvendige krav for planens op-
fyldelse. 
 
I forhold til projektets tidsperspektiv og krav skal det bemærkes, at den oprindelige 
afleveringsfrist ikke blev overholdt, idet rapporten blev afleveret den 17. december 
2002. Derudover har der i forbindelse med projektet været afholdt et seminar med del-
tagelse af repræsentanter fra den nordlige og sydlige del af amtet. I ansøgningen var det 
forudsat, at der skulle gennemføres to temadage. 
 
I forhold til den udarbejdede plan skal der fremhæves to forhold.  
 
For det første omfatter den udarbejdede plan ikke kun forebyggelse og behandling af 
selvmordstruede. Der gives i planen et forslag til en samlet plan for krisebehandling i 
amtet. Den udarbejdede plan er således mere omfattende, end det var forudsat i ansøg-
ningen. 
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For det andet kunne det have været relevant at præsentere erfaringer fra andre amter 
omkring implementering af tilsvarende indsatser. Dette ville have været relevant bl.a. i 
forhold til beskrivelsen af ressourcebehov, organisering og kvalitetssikring. 
 
Endelig skal det fremhæves, at rapporten efterfølgende har været forelagt for Social- og 
Psykiatriudvalget og Sundhedsudvalget i Storstrøms Amt, og at der er bevilget 
personaleressourcer, der kan sikre, at anbefalingerne i modelprojektet kan 

ennemføres. g 
Projektrapport: 
Implementering af Storstrøms Amts handlingsplan vedrørende forebyggelse af selv-
mord og selvmordsforsøg, Storstrøms Amt, 2003. 
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Modelprojekt 28 
Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge på Vestfyn 
Børne- og Ungerådgivningen, Vestfyn, Fyns Amt  
 
Formål 
Modelprojektet søger at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge i 
de 12 kommuner på Vestfyn, som rådgivningen samarbejder med. Formålet er, at Bør-
ne- og Ungerådgivningen i samarbejde med  de enkelte kommuner tilrettelægger det 
selvmordsforebyggende arbejde ud fra lokale forhold og behov med henblik på at etab-
lere klare retningslinjer og rutiner i de enkelte kommuner, således at børn og unge med 
selvmordstruende adfærd opsøges, identificeres, vurderes og visiteres til tilbud om re-
levant opfølgning og behandling. Inspireret af Bærum-modellen i Norge indebar pro-
jektet også oprettelse af en lods-funktion, med henblik på at skabe kontakt, kende mu-
lighederne og guide den unge til hjælpen. Dvs. kun i en rolle som bindeled, og ikke 
behandling. 
 
Målgruppe 
Den direkte målgruppe for projektet er socialforvaltningen i 12 kommuner på Vestfyn, 
herunder kommunernes børn og ungeafdelinger. 9 kommuner indvilgede i at deltage. 
Målgruppen, der er uændret siden projektstart, består af professionelle. En indirekte 
målgruppe er børn og unge under 19 år. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet Børne- og ungerådgivningen (BUR)Vestfyen, der er en afdeling 
under Fyns Amts Familieafdeling. BUR fungerer som rådgiver for 12 kommuner i det 
vestfynske område, hvor BUR er konsulenter (rådgivere) i vanskelige sager. Projektle-
deren er psykolog og projektmedarbejderen er socialrådgiver. Det har været en styrke 
at være to personer med henblik på sparring. Projektet har ingen styregruppe, men en 
rådgivende følgegruppe med tre afdelingsledere fra Børn og ungeafdelinger i Middel-
fart, Otterup og Bogense kommuner, hvilket var de tre kommuner som agerede pilot. 
 
Der er lagt op til tværsektorielt samarbejde med blandt andet Center for Selvmordsfo-
rebyggelse og Det børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital, foruden de sam-
arbejdende kommuner. Svagheder ved projektorganiseringen, der eller har fungeret 
tilfredsstillende, har været manglende tid til projektudvikling, at det ikke er almindeligt 
at have projekter i organisationen, såvel som en opfattelse af at projektet med udgangs-
punkt i institutionen på Vestfyn kun henvender sig til små kommuner. 
 
Anvendte metoder 
Modelprojektet bygger på et samarbejde mellem specialistfunktioner i behandlingskæ-
den med direkte kontakt til kommunerne, dvs. Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn, 
og specialistfunktioner, hvor der kan henvises til, dvs. Forebyggelsescentret, Børne- og 
Ungerådgivningen Vestfyn, og Det børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital. 
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Modelprojektet, der tager udgangspunkt i Programteorien (Program Logic Model) er 
opdelt i en række komponenter: Oversigtskomponenter, Starterkomponenter, Drifts-
komponenter og Vedligeholdelseskomponenter. Komponenterne er igen underopdelt i 
yderligere komponenter, med Starterkomponenterne som der, hvor der etableres sam-
arbejde med kommunerne. Starterkomponenter kan opdeles i Forløbskomponent I, der 
primært har som mål at skabe kontakt og aftale med kommunerne, og Forløbskompo-
nent II, foruden en samarbejdskomponent og etablering af lodsfunktionen. Forløbs-
komponent II, hvis succeskriterium er, at der i den enkelte kommune etableres et be-
redsskab og fungerende rutiner med sammenhænge til behandlingskæden for opfølg-
ning af børn og unge i selvmordsfare, indeholder de 7 aktiviteter i sin fulde model.  
 
Indholdet bag Forløbskomponent II’s 7 aktiviteter, også ved overvejelse om implemen-
tering og overførsel til andre kommuner: 
 
1. Intro-kursus (2 timers med oplæg om projekt, fælles med kommunerne). 
2. Aftaler (indgåelse af formelle aftaler med kommunerne om samarbejde). 
3. Modul I (beskrivelser af etablering af beredskab/rutiner for opfølgning af    

B&U). 
4. Arbejdsmøder. 
5. Modul II (afprøvelse og plan for formidling af kommunens beredskab). 
6. Modul III (fremlæggelse af resultater, materialer. Afslutning af kommunefor   

løb). 
7. Modul IV (efteruddannelseskursus blandt fagpersoner i behandlingskæden). 
 
 
Resultater 
Hele forløbet blev gennemført i alle 9 kommuner, og der er etableret et beredskab og 
rutiner for opfølgning af børn og unger under 18 år i selvmordsfare i kommunerne. Der 
er lavet ”kommune-specifikke” håndbøger med beskrivelse af den enkelte kommunes 
rutiner, der desuden findes på hjemmesiden www.selvmordsforebyggelse.fyns-amt.dk. 
Tidsforbruget i de enkelte kommuner for at deltage i de 7 aktivitetsmoduler har været 
omkring 5½ dage samlet. Kompetenceudvikling af samarbejdspartnere, der bl.a. bestod 
i modul IV og en konference, har inddraget omkring 150 personer. Kompetenceudvik-
lingen har til formål at bibringe den enkelte medarbejder og/eller samarbejdspartner, 
f.eks. de visiterende kommuner en større viden om selvmordsadfærd, og om, hvordan, 
hvornår og hvor hen et selvmordstruet barn/ung skal visiteres hen. 
 
Det blev i modelprojektet besluttet, at lodsfunktionen ikke skulle udvikles og indgå i 
behandlingskæden, da en del af dens rolle og ansvar allerede i dag påhviler kommuner-
ne, der jf. Loven om Sociale Serviceydelser § 40,2,7 ”kan udpege og honorere en fast 
kontaktperson”. 
 
Projektet er blevet (eksternt) evalueret via spørgeskemaundersøgelse til kontaktperso-
ner, beredskabsmedlemmer og ledelsesrepræsentanter i de 9 kommuner, såvel som ud-
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dybende interview, bl.a. med de amtslige specialistfunktioner. Kommunerne har opfat-
tet processen som udbytterig, mens de amtslige samarbejdspartnere har fået et bedre 
gensidigt kendskab og større klarhed over ansvarsfordelingen. Kommunerne føler ejer-
skab for projektet, mens muligheden for rådgivning og henvisning til de amtslige spe-
cialistfunktioner er præciseret. Fra Det børnepsykiatriske hus er indsatsen blevet oppri-
oriteret. Både de kommunale og de amtslige specialistfunktioner har store forventnin-
ger til den nyetablerede behandlingskæde, som man er parate til at tage i brug. Projek-
tet forventes at gøre en positiv forskel på henvisningsrutiner og ventetider. 
Det tværfaglige samarbejde i modelprojektet har, som det tværsektorielle samarbejde, 
fungeret tilfredsstillende. Der har ikke været samarbejde med frivillige. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”personale – 
kompetenceudvikling”. 
 
Modelprojektet har etableret behandlingskæder via kontakt til kommuner og sygehus 
(børnepsykiatrisk hus, skadestuerne, børneafdelingerne i Middelfart og Odense). Det 
indgår bl.a. i den tværgående evaluering i forhold til sikring af behandlingskæder via 
lodsfunktion. Lodsfunktionen er dog opgivet i den form den havde, idet kommunerne 
selv har ansvaret for lodsfunktionen. Modelprojektet har givet større klarhed herom. 
 
Projektet er inde i drift nu, idet Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn skal tage sig af 
opgaven i forhold til de 9 kommuner. Endvidere mulighed for udbredelse til andre 
kommuner – vidensdeling/erfaringsudveksling, med mulighed for brug af de to pro-
jektmedarbejdere som konsulenter. I den forbindelse pågår der overvejelser på amtsni-
veau. 
 
En række forskellige formidlingsinitiativer, så som hjemmeside, CD-rom, etc., skal 
blandt andet være med til at sikre denne udbredelse. Endvidere samler man årligt kon-
taktpersoner fra kommuner for sammenligning af behandlingskæder med hensyn til 
evaluering, erfaringsopsamling og forløbsanalyse. 
 
Der er tale om et godt og spændende projekt, der er værd at fremhæve. 
 
 
Projektrapport: 
 
Fyns Amt. Evalueringsrapport. Selvmordsforebyggelse for Børn og Unge på Vestfyn. –
Selvfo-. December 2003. 
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Modelprojekt 30 
Gør livet ondt? 
Den selvejende institution Aabenraa Selvhjælpscenter 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet er inden for rammerne af en frivillig organisation at ud-
vikle tilbud til personer, der udskrives efter skadestue eller somatisk afdeling, hvor der 
ikke er behov for psykiatrisk behandling, samt til personer, der har selvmordstanker, 
pårørende til selvmordstruede eller personer, der har forsøgt selvmord.  
 
Målgruppe 
Projektets målgruppe er personer der har forsøgt selvmord, og tilbudet gives som en 
opfølgning efter behandling på skadestue eller efter udskrivning fra somatisk afdeling, 
hvor der ikke er behov for psykiatrisk indlæggelse. Projektet henvender sig desuden til 
personer med selvmordstanker og pårørende til selvmordstruede eller personer der har 
forsøgt selvmord. Årligt henvender ca. 400 personer sig til Aabenraa Selvhjælp. I 2001 
var der kontakt til 101 personer, som havde foretaget forsøg eller havde selvmordstan-
ker. Målgruppen er uændret gennem projektforløbet. 
 
Projektorganisering 
Projektet gennemføres af Den selvejende institution Aabenraa Selvhjælpscenter i Aa-
benraa, som har ca. 27 støttepersoner. Projektleder er lederen af Aabenraa Selvhjælp. 
Der er oprettet en baggrundsgruppe med deltagelse af en praktiserende læge, en psykia-
trimedarbejder fra kommunen, en socialrådgiver fra kommunen og en psykiatrikonsu-
lent fra amtet. Gruppen rådgiver projektet f.eks. om hvordan selvhjælpscentret kan få 
personer med behov for hjælp ind i det offentlige system. Projektorganiseringen har 
fungeret tilfredsstillende, idet der dog har været tale om en mindre aktiv følgegruppe, 
såvel som sårbarhed omkring hvor mange frivillige der var til rådighed. 
 
Derudover foregår der tværsektorielt samarbejde med politi, Falck, sygehuse og sociale 
institutioner i kommunerne, der alle kan henvise personer til projektet, ligesom projek-
tet kan henvise personer til kommunen. Hvis en person vurderes at være i akut fare 
sørger Aabenraa Selvhjælpscenter også for, at personen får hjælp fra læge, lægevagt 
eller skadestue, jf. forløbsmodel. 
 
Anvendte metoder 
Tilbuddet fra Aabenraa Selvhjælp indeholder akut støtte ved personlig henvendelse til 
centret, tilkaldelse til sygehuset via de professionelle samt opfølgende støtte hos Aa-
benraa Selvhjælp.  
 
Specifikt består den anvendte metode i Aabenraa Selvhjælp af 
 
• Samtaler med personer, der henvender sig til Aabenraa Selvhjælpscenter 
• Døgnåben ved døgntelefon 
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• Akut støtte – forpligtigelse til at tilbyde akut hjælp. 
• Formaliseret samarbejde med det professionelle system. I projektet tages kontakt til 

amtets sygehuse og Aabenraa og Sønderborg kommuner, hvor der informeres om 
projektet.  

• Udarbejdelse af målrettet informationsmateriale om hvad Aabenraa Selvhjælpscen-
ter kan tilbyde. 

• Opkvalificering af støttepersoner. 
 
Resultater 
Modelprojektet har haft i alt 307 brugere i projektperioden, hvor af de 232 selv har 
henvendt sig eller blevet henvist til centret i åbningstiden, mens de resterende 75 har 
henvendt sig på vagttelefonen. I sidstnævnte gruppe havde 52 selvmordstanker,3 havde 
forsøgt at begå selvmord, og 14 var pårørende. Der har ikke været gennemført tværfag-
ligt samarbejde i modelprojektet, mens at der er gennemført tværsektorielt samarbejde 
med en række samarbejdspartnere, og især Aabenraa Sygehus og Sønderborg Sygehus. 
Det tværsektorielle samarbejde har fungeret tilfredsstillende, men man har dog ikke 
fået gjort så meget ud af samarbejde tværsektorielt som man kunne ønske. Samarbejdet 
med frivillige og frivilligorganisationer har fungeret tilfredsstillende. 
Barrierer for det tværsektorielle samarbejde har været psykiatrien og manglende mu-
lighed for at ”henvise” til psykiatrien, hvis en psykiatrisk patient henvendte sig, såvel 
som manglende samarbejde med Haderslev og Tønder Sygehuse på grund af sygehus-
debatten i amtet. Endelig har økonomien været en barriere. Aabenraa Selvhjælp har 
forsøgt at løse det ved et møde med Sønderjyllands Amt omkring ekstra midler. Man 
opnåede dog ikke forståelse for problemet og har nu en konflikt med amtet. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”klienter – 
primær sundhed/socialsektor”.  
 
På grund af uafklarethed om Aabenraa Selvhjælpscentrets fremtidige økonomi (løn til 
ansat daglig leder) er det endnu uafklaret om modelprojektet videreføres i en driftssitu-
ation. Økonomien er sikret til 31.12.2004 og der arbejdes på at kunne fortsætte i 2005. 
Men da Aabenraa Selvhjælpscenter ikke har kunnet skaffe økonomi til en fortsættelse 
af projektets arbejde (i projektets form) bl.a.  kørepenge til de frivillige medarbejdere 
ved akut tilkaldelse i Centret uden for åbningstiden samt udgifter til vagttelefon, distri-
buering af foldermateriale i Sønderjyllands Amt vil det selvmordsforebyggende arbejde 
blive videreført i en mere ”skrabet” model. Der er udført et stort arbejde med dataregi-
strering i modelprojektet efter evaluators skema, hvilket man ellers ikke burde kunne 
forvente af et projekt drevet af frivillige. Dette er meget flot. 
 
Projektrapport: 
 
Evaluering af modelprojektet ”Gør livet ondt”. Forebyggelse af selvmord og selv-
mordsforsøg i Sønderjyllands Amt. Aabenraa Selvhjælpscenter, 2004. 
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Modelprojekt 32 
Evaluering og kvalitetsudvikling af det selvmordsforebyggende arbejde på de so-
matiske sygehuse i Vejle Amt 
Vejle Amt, Sundhedsforvaltningen 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet er identifikation, vurdering og at give tilbud om opfølg-
ning til patienter, der sendes hjem fra skadestuen eller udskrives fra en afdeling på et af 
Vejle Amts sygehuse efter et selvmordsforsøg og som ikke tilbydes behandling i psyki-
atrisk regi. Endvidere skal det sikre, at der rådgives og etableres kontakt til og koordi-
neres til anden relevant instans, der kan støtte patienten. Der er tale om udvikling af fire 
forskellige sygehusmodeller. Det specifikke formål for modelprojektet har været at 
gennemføre en evaluering af ovenstående. Vejle Amt har selv finansieret udviklingsar-
bejdet på de fire sygehuse. 
 
Målgruppe 
Den direkte målgruppen for modelprojektet er Fredericia Sygehus, Vejle Sygehus, 
Horsens Sygehus, og Kolding Sygehus, og medarbejderne herved. Indirekte er det pati-
enter med selvmordsforsøg, der får gavn af en intensiveret indsats og opfølgning. 
 
Projektorganisering 
Det oprindelige udviklingsprojekt er iværksat på sygehusene i Fredericia, Vejle, 
Horsens og Kolding, hvor der har været nedsat en tværfaglig projektgruppe, primært 
bestående af sygeplejersker og socialrådgivere. På Fredericia Sygehus var gruppen dog 
bredere med deltagelse af lægefaglige repræsentanter, sygehuspræst, psykolog og 
amtskoordinator, og på Kolding Sygehus indgik også en læge. Derudover har der været 
en tværsektoriel baggrundsgruppe for projektet med deltagelse af praktiserende læge, 
embedslæge, Kolding Selvhjælp, psykolog, politiet, samt sygehus- og amtsrepræsen-
tanter. Der er således både interne og eksterne samarbejdsparter. Desuden har Vejle 
Amt haft en ekstern evaluator til at evaluere projektet som et modelprojekt. 
 
I forhold til organiseringen har det været en klar fordel at have fire lokale projekter 
med henblik på implementering, såvel som at projekterne er rettet mod sygeplejersker-
ne på gulvet, hvilket giver ejerskab. Omvendt har en svaghed været, at der har manglet 
en fælles styregruppe for hele projektet, der satte standarden i Vejle Amt, såvel som at 
forvaltningsledelsen burde have taget sygehusledelserne i ed fra start, hvilket havde 
gjort det lettere. Der er derfor udtrykt behov for mere projektorganisering. 
 
Anvendte metoder 
De anvendte metoder i projektet består i kompetenceudvikling af personalet på de fire 
sygehuse, samt etablering af netværksgrupper på selv samme sygehuse. Disse net-
værksgrupper var dog kun interne og havde ikke repræsentation af eksterne samar-
bejdsparter. Desuden har der været en tværgående netværksgruppe med henblik på læ-
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ring og erfaringsopsamling. Endelig er der for sygehusene udarbejdet koncept for ind-
hold, procedurer og metoder i forhold til forebyggelse af selvmord og opfølgning. 
 
Resultater 
Der er udviklet fire forskellige sygehusmodeller for indsatsen over for patienter, som 
kommer til sygehuset efter et selvmordsforsøg. F.eks. opererer man i Horsens og Vejle 
med opfølgningsgrupper (Visitations- og Støtteteam), hvor patienten møder til samtale 
efter udskrivelse. På Horsens Sygehus er fokus for indsatsen i høj grad forankret i ska-
destuen, mens den på de andre sygehuse er spredt ud på flere afdelinger. Henvisnings-
mulighederne er kortlagt og der er i forskelligt omfang skriftlig dokumentation af for-
løb og aftaler, såvel som at patient og personale støttes ved en samtalemodel.  
 
Udviklingsprojekterne på de enkelte sygehuse er startet på forskellige grundlag og tids-
punkter med forskel i ejerskab og ansvar for implementering til følge. I Horsens er ska-
destuen drivkraften, mens det på de andre sygehuse har været et samarbejde mellem 
flere afdelinger. Sammensætningen af projektgrupperne på de enkelte sygehuse afspej-
ler dette. Sygehusene har, på nær Fredericia, modtaget økonomisk støtte fra amtet. Am-
tets umiddelbare vurdering er, at de mest enkle sygehusmodeller (Fredericia og Kol-
ding) har størst chance for at blive implementeret, mens den mere ressourcetunge mo-
del (Horsens) måske er for forkromet, drevet af ildsjæle, hvilket har gjort den svær at 
implementere og få engagement fra andre afdelinger.  
 
I forhold til kompetenceudvikling og den faglige kvalificering, hvor nøgleordene er 
omsorg, den svære samtale, samarbejde på tværs, og henvisning, er der gennemført 
introduktionskurser på de fire sygehuse for en række medarbejdere, og afholdt tre årli-
ge møder i det tværgående amtslige netværk. Det tværfaglige og tværsektorielle samar-
bejde, såvel som samarbejde med frivillige har generelt fungeret godt. Barrierer for 
samarbejdet har dog været nedskæringer i socialrådgiverfunktionen, lav lægedeltagelse 
og vanskeligheder med at få samarbejdet mellem somatik og psykiatri til at fungere. 
 
I den eksterne evaluering er en væsentlig konklusion, at opnåelse af en balance mellem 
fagpersonerne med problemet i det daglige, og den overordnede ledelsesorganisation, 
der skal sikre implementering, er meget vigtig. Problemet har været størst på sygehuse, 
hvor projektgruppen næsten udelukkende bestod af plejepersonale. Evalueringen inde-
holder desuden specifikke anbefalinger vedrørende de enkelte sygehuse. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”personale og 
struktur – kvalitetsudvikling og strategi”. 
 
Projektets modeller og viden er nu i forskelligt omfang integreret i den daglige drift på 
de enkelte sygehuse, idet der dog kan være de oven for beskrevne problemer med ejer-
skab, udbredelse og generel implementering på enkelte sygehuse.  
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Projektrapport: 
 
Evaluering af den selvmordsforebyggende indsats på de somatiske sygehus i Vejle 
Amt. 2. udgave. Vejle Amt, september 2003. 
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Modelprojekt 35 
Kvalitetssikring vedrørende opfølgning af selvmordsforsøg behandlet ved de so-
matiske sygehuse i Århus Amt 
Center for Selvmordsforebyggelse, Århus Amt 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet er at kvalitetssikre opfølgningen af selvmordsforsøg, 
som behandles ved de somatiske sygehuse i Århus Amt. Dette sker gennem en kort-
lægning af opfølgningsnettet for patienter med selvmordsforsøg samt ved at fremme 
opmærksomhed på problematikken på sygehusene og opkvalificere sygehuspersonale. 
Der gennemføres tre undersøgelser: 
 
• En kortlægning af eksisterende opfølgningsprocedurer på udvalgte somatiske afde-

linger i Århus Amt. Gennemføres ved interview med afdelingssygeplejersker. 
• En undersøgelse over antallet af selvmordsforsøg, som behandles på amtets sygehu-

se. Data indsamles for en tre-måneders periode via patientregistreringssystemet, og 
på fem sygehuse var der i perioden ekstra opmærksomhed på korrekt registrering af 
selvmordsforsøg.  

• En prospektiv undersøgelse af den foretagede opfølgning af patienter med selv-
mordsforsøg, herunder bl.a. beskrive en eventuel restgruppe, der ikke ønsker/ikke 
får tilbudt opfølgning. Gennemføres ved brug af registreringsskemaer, som udfyl-
des af personale og projektleder. 

 
Endvidere foregår der, bl.a. via dette, kompetenceudvikling blandt det somatiske per-
sonale, idet der tilbydes undervisning til pleje- og lægepersonale på de somatiske syge-
huse. 
 
Målgruppe 
Målgruppen er de somatiske afdelinger på otte sygehuse i Århus Amt og medarbejder-
ne herved. Den indirekte målgruppe for projektet er alle suicidalforsøgere, der behand-
les på somatiske afdelinger. Ikke somatiske afdelinger er ekskluderet. På grund af sam-
tidige ændringer i sygehusstrukturen i amtet har alle sygehuse ikke deltaget lige aktivt. 
 
Projektorganisering 
Projektorganisation er Center for selvmordsforebyggelse i Århus Amt. Projektansvarlig 
er centerlederen, der er psykolog, hvilket også er tilfældet for den daglige projektleder 
og eneste projektmedarbejder. Projektet har ikke nogen styregruppe. Men der er nedsat 
en tværfaglig følgegruppe bestående af repræsentanter fra centret, Forskningsenheden 
for funktionelle lidelser og afdelinger ved Århus Kommunehospital. Følgegruppens 
opgave er at sparre og medvirke til projektets gennemførbarhed og målopfyldelse.  
 
Der har været internt tværfagligt samarbejde i centret om projektet, hvilket har været en 
styrke i projektet, såvel som eksternt samarbejde med de somatiske afdelinger i Århus 
Amt, Center for Evaluering, Psykiatrisk Hospital, Århus, m.v.. 
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Anvendte metoder 
Projektet har udgangspunkt i en kortlægning, og projektets undersøgelser opfattes også 
som intervention med henblik på større opmærksomhed/fokus på problemstillingen 
med selvmordsforsøgere. Generelt er arbejdsmetoden procesbaseret. Der anvendes 
spørgeskemaundersøgelse (registreringsskema) og interview som dataindsamlingsme-
toder i modelprojektet. Kompetenceudviklingen sker gennem enkeltstående undervis-
ningsseancer på somatiske afdelinger for pleje- og lægepersonalet , og endvidere arran-
geres der 2 fælles temadage åbent for alt somatisk personale. Der indhentes feedback i 
forbindelse med undervisning. 
 
Resultater 
Efter gennemførelse af interview på 16 somatiske afdelinger med henblik på kortlæg-
ning fandt modelprojektet, at kun få af afdelingerne havde skriftlige procedurer eller 
vejledninger for opfølgning af patienter efter selvmordsforsøg. Registreringen af selv-
mordsforsøg blev ligeledes fundet mangelfuld. Man fandt ved registrering 331 selv-
mordsforsøg defineret efter WHO’s definition, hvilket er flere end der er registreret 
officielt.  6 % modtog ikke opfølgningstilbud, og 14 % afviste tilbuddet. Samlet set 
henvises 16 % til Center for Selvmordsforebyggelse, og ialt 43 % henvist til andet psy-
kiatrisk regi, hvor størstedelen af patienterne både modtager en psykiatrisk vurde-
ring/samtale samt yderligere tiltag. Der er højere hyppighed af patienter med misbrug 
af alkohol i de to grupper, som ikke modtager et opfølgningstilbud. 
 
Den nye viden om opfølgningsnettet i amtet formidles til relevante samarbejdspartnere, 
således at indsatsen kan optimeres. I den gennemførte kompetenceudvikling om selv-
mordsproblematikken, som blev tilbudt afdelingerne deltog i alt 285 deltagere. Her er 
indeholdt to temadage.  
 
Den interne tværfaglige samarbejde har fungeret tilfredsstillende. Det tværsektorielle 
samarbejde mellem centret og 15 sygehusafdelinger fra henholdsvis somatikken og 
psykiatrien har ligeledes fungeret tilfredsstillende.  
 
Modelprojektet anbefaler en bedre registrering af selvmordsforsøg med diagnose, og 
som følger WHO’s definition, anvendelse af skriftlige procedurer eller instrukser, at 
der foregår tværsektorielt samarbejde, forsat mulighed for informati-
on/kompetenceudvikling, og at Center for Selvmordsforebyggelse prioriterer en opsø-
gende funktion i forhold til udvalgte somatiske afdelinger. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”personale og 
struktur – kvalitetssikring og strategi”. Der er tale om et kortlægnings- og kompetence-
udviklingsprojekt. 
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Modelprojektet har haft til hensigt at kvalitetsikre den model for opfølgning efter selv-
mordsforsøg, som eksisterer i Århus Amt, som er kendetegnet ved at der eksisterer et 
Center for Selvmordsforebyggelse. Modelprojektet  har indsamlet ny viden om områ-
det, og der er i perioden foregået en intensivering af samarbejdet mellem Center for 
Selvmordsforebyggelse og de somatiske sygehuse. Erfaringerne bliver anvendt i 
Centret og i forhold til samarbejdspartnere, således at der ikke foreligger en problema-
tik om driftsmodning. 
 
Generelt et udmærket projekt med et rimeligt højt aktivitetsniveau. 
 
 
Projektrapport: 
 
Kvalitetssikring vedrørende opfølgning af selvmordsforsøg behandlet ved de somatiske 
sygehuse i Århus Amt. Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov, Februar 2004. 
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Modelprojekt 36 
Systematisk risikovurdering og iværksættelse af skærpet observation og efter-
værnsforanstaltninger i forhold til særligt selvmordstruede patienter 
Psykiatrien, Århus Amt/Silkeborg Sygehus 
 
Formål 
Modelprojektets hovedformål har været at udvikle redskaber og procedurer, der kan 
sikre vurdering af selvmordsrisiko for alle patienter, der indlægges på og udskrives fra 
en psykiatrisk afdeling. Det har desuden været formålet at sikre igangsætning af syste-
matisk risikovurdering, således at der som rutine tilvejebringes et grundlag for beslut-
ning om observation (efterværn). 
 
Målgruppe 
Målgruppen har været alle kategorier af psykiatriske patienter, som indlægges i almen-
psykiatrien, idet der satses på at opstille/afprøve en model for forebyggelse af selvmord 
blandt psykiatriske patienter (under indlæggelse og i forbindelse med udskrivning). 
Silkeborg Sygehus, Psykiatrisk afdeling, har været inddraget i projektet. 
 
Projektorganisering 
Projekt er blevet gennemført for Psykiatriledelsen i Århus Amt. Dermed har modelpro-
jektet også haft en integreret karakter i forhold til et eksisterende organisatorisk set-up. 
En psykiatrisk 1. reservelæge har været projektleder og eneste umiddelbare medarbej-
der i projektet, idet der dog er leveret sparring fra chefen for Center for Registerforsk-
ning. Derudover har der som anført været et samarbejde med psykiatrien på Silkeborg 
Sygehus. 
 
Der har været etableret en følgegruppe, der dog synes at have haft karakter af styre-
gruppe, og som bestod af Psykiatriledelsen samt lederen af Uddannelsesafdelingen i 
psykiatrien i Århus Amt. Denne følgegruppe (styregruppe) har fulgt modelprojektet og 
taget stilling til overordnede spørgsmål og problemstillinger. 
 
Herudover har den administrerende overlæge samt oversygeplejersken på Psykiatrisk 
afdeling ved Silkeborg Sygehus fungeret som følgegruppe/styregruppe i relation til 
aktiviteterne i psykiatrien i Silkeborg, herunder i sammenhæng med bestræbelserne på 
at sikre etablering af regelbunden opfølgning i psykiatrien i Silkeborg. 
 
Anvendte metoder 
I projektets første år blev der udviklet redskaber til identifikation af særligt selvmords-
truede patienter. Der blev desuden udviklet metoder til sikring af, at alle selvmordstru-
ede psykiatriske patienter fik foretaget en selvmordsrisikovurdering, og at de blev vur-
deret med henblik på efterværnsløsninger. I projektets andet år blev de udviklede red-
skaber søgt afprøvet/indført på Psykiatrisk afdeling ved Silkeborg Sygehus. 
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Resultater 
Projektet blev afprøvet på alle patienter, der blev indlagt på Psykiatrisk afdeling i Sil-
keborg i tidsrummet fra medio april til ultimo august 2003. Evalueringen omfatter dog 
kun patienter, indlagt i tidsrummet fra primo juni til ultimo august – i alt 141 patienter.  
Der har været indbygget tværfagligt samarbejde i modelprojektet via samarbejde med 
Psykiatrisk afdeling i Silkeborg og via inddragelse af behandlingsdel og plejedel. I rela-
tion til det praktiske (med systematik omkring vurdering af efterværnsforanstaltninger 
m.v.) på Psykiatrisk afdeling har sygeplejepersonalet været nok så involveret. Det er 
naturligt, at et forløb som modelprojektets automatisk giver en form for kompetence-
udvikling. Det har dog  ikke været en primær del af projektet eller formålet. 
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet både under hovedgruppen ”Klienter 
– Sygehus” og hovedgruppen ”Personale og Struktur – Kvalitetssikring”. 
 
Der er ikke formelt taget stilling til det videre forløb efter modelprojektets afslutning i 
Århus Amt. Psykiatriledelsen har imidlertid haft snoren i selve modelprojektet, hvorfor 
der derfor også er en ”afleveringskanal” for de erfaringer, modelprojektet har givet an-
ledning til. Derudover vurderes sygehusafdelingerne og sygehuspersonalet at være en 
afgørende faktor i forbindelse med den videre forankring/fortsættelse af de ideer og 
initiativer, som modelprojektet har arbejdet med. Det er projektleders opfattelse, at ikke 
mindst det relevante organisatoriske regi, dvs. Psykiatriledelsen og de psykiatriske af-
delinger, gerne vil have en sammensmeltning af flere former for forebyggelse, observa-
tion og efterværnsforanstaltninger.  
 
Systematisk vurdering ved udskrivning har været et formål i modelprojektet, idet dette 
dog har vist sig vanskeligt i praksis. At få læger til at vurdere, systematisere, og ned-
skrive risici ved udskrivning har voldt problemer, men der har omvendt også været tale 
om en helt ny procedure med sammenhænge til bl.a. arbejdstilrettelæggelse og kompe-
tencer. 
 
Generelt har det været en vis positiv interesse fra det kliniske personale, men der har 
omvendt også været forskellige former for reaktioner – at det er besværligt, at der er for 
mange spørgsmål og nye rutiner etc. Projektet har også stødt på en velkendt problem-
stilling. Nemlig om hvem der har ansvaret for at udfylde givent materiale. Sygeplejer-
sker mener ofte, at det er læger, mens lægerne omvendt mener, at det er sygeplejersker, 
der skal udfylde. Såvel som problemstillingen om hvor informationen skal ligge (jour-
nal/kardex). 
 
Projektrapport: 
 
Systematisk risikovurdering og iværksættelse af skærpet observation og efterværnsfo-
ranstaltninger i forhold til særligt selvmordstruede patienter. Psykiatrien, Århus 
Amt/Silkeborg Sygehus, 2003 
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Modelprojekt 37 
Café Lytten – samtalegrupper og café for sårbare og selvmordstruede unge 
Café Lytten, Århus 
 
Formål 
I projektet Cafe Lytten oprettes samtalegrupper og café for sårbare og selvmordstruede 
unge. Caféens overordnede formål er at forebygge og efterbehandle krise og selv-
mordsadfærd hos unge, der enten har forsøgt selvmord eller som antages at være i fare 
for at foretage noget sådant. I forbindelse hermed søger modelprojektet: 
 
• At støtte en personlig, langsigtet indøvelse af positive mestringsformer og erfarin-

ger fra kriser og behandling, i et miljø præget af frivillig og almindelig netværks-
virkning. 

• At udvikle en relevant gruppeledelsesmodel med adækvate gruppelederværktøjer 
for gruppeledere med en mellemlang social og/eller terapeutisk uddannelse og ud-
danne sådanne heri. 

 
Målgruppe 
Målgruppen for projektet var unge i alderen 17-29 år, der er sårbare og selvmordstrue-
de og unge der er i krise. Unge, der udviser tegn på alvorlig psykisk sygdom, kunne 
ikke indgå i projektet. Målgruppen er dog ændret i mindre grad i projektforløbet, idet 
der er kommet flere ind med psykiatrisk lidelse (30%), såsom personlighedsforstyrrel-
ser (borderline). 
 
Projektorganisering 
Projektet er forankret i Café Lytten i Århus, der er en selvejende institution under for-
eningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Projektet gennemføres af to personer, hvor af 
den ene projektleder er socialrådgiver, lærer og familieterapeut, mens den anden er 
cand.pæd. Desuden indgår der 14 frivillige (typisk studerende). 
 
Derudover er der en række eksterne samarbejdspartnere, som Center for selvmordsfo-
rebyggelse, sagsbehandlere i Århus Amt, praktiserende psykiatere, psykologer, læger, 
studenterrådgivningen, etc.  
 
Projektet har fungeret tilfredsstillende, men har dog været meget afhængig af de to pro-
jektledere. En styrke har omvendt været, at der er tale om et frivillig projekt, der ikke er 
institutionaliseret, med kort fra beslutning til handling, stærke frivillige, som ser klien-
terne (de sårbare unge) i øjenhøjde, jf. at unge er eksperter i deres liv. 
 
Anvendte metoder 
Hovedaktiviteten i projektet har været samtalegrupper, hvor unge en gang om ugen 
deltager i en samtalegruppe under ledelse af to gruppeledere – projektlederen og en 
frivillig. I samtalegruppen deles tanker og oplevelser med andre unge i samme situation 
og i forløbet søges opbygget et netværk. Gruppelederen hjælper de unge med at udvikle 
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nye måder at mestre deres liv og bearbejde kriser. Desuden gives der rådgivning i akut-
te situationer. Hver tredje uge (torsdag og søndag aften på skift) afholdes café med un-
dervisning og kreativ aktivitet. Endelig er der i projektet bostøtte, idet to unge bor i 
bostøtteprojekt i en nærliggende lejlighed. 
 
Resultater 
Modelprojektet har i projektperioden haft 100 forløb med sårbare unge, som var hen-
vist til Café Lytten fra 25 forskellige henvisningssteder. Desuden er der gennemført et 
kursusforløb med 11 aftener, hvor 12 frivillige er blevet uddannet til gruppeledere i 
Café Lytten, og 6 inspirationsaftener. 
 
Det tværfaglige samarbejde i modelprojektet med de frivillige har fungeret godt, såvel 
som samarbejdet med andre lignende modelprojekter. En barriere ved frivillige er dog, 
at de kan melde fra. Det tværsektorielle samarbejde har ligeledes fungeret tilfredsstil-
lende og projektidéen er blandt andet spredt til andre amter. I virkeligheden kan frivil-
ligorganisationer aflaste det eksisterende system, jf. Charter for samarbejde mellem 
frivilligorganisationer og offentlige myndigheder. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”klienter – 
primær sundhedssektor/socialsektor”. 
 
Modelprojektet i form af Café Lytten videreføres i forsat drift og gruppelederuddannel-
sen forsætter efter 2/3 bevilling fra SATS-puljen. Resten af midlerne er sikret for 2004. 
 
Café Lytten synes at have fundet sin plads i forebyggelsen og behandlingen af selv-
mordstruede unge og dermed med til at sikre behandlingskæder, hvilket også ses af de 
mange henvisninger fra forskellige samarbejdspartnere. 
 
 
Projektrapporter: 
 
Uddannelse til at være frivillig i Café Lytten. Center for evaluering. Psykiatrien i Århus 
Amt. April 2003. 
 
”Jeg har lært, at jeg godt kan give andre noget…” Evaluering af Café Lyttens samtale-
grupper, et tilbud til kriseramte og selvmordstruede unge. Center for evaluering. Psyki-
atrien i Århus Amt. Marts 2002. 
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Modelprojekt 41 
Modelprojekt til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, Handicapcenter 
Øst, Københavns Kommune 
Handicapcenter Øst, Københavns Kommune 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet er at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt 
borgere som betjenes af Handicapcenter Øst, Københavns Kommune, gennem udvik-
ling af tværsektorielle samarbejde mellem socialsektor og sundhedssektor, inddragelse 
af frivilligorganisationer. Endvidere skal de ske kompetenceudvikling af 40 tværfagligt 
sammensatte medarbejdere med henblik på at kunne identificere selvmordstruede 
klienter, tage svære samtaler med handicappede borgere, samt udvikle viden om hen-
sigtsmæssige henvisningsprocedurer og viden om relevante tilbud.  
 
Endelig søges der udviklet tværsektorielt samarbejde i regi af H:S og etableret net-
værksgrupper og selvhjælpsgrupper/kontakt med frivilligorganisationer. 
 
Målgruppe 
Målgruppen angives af projektet som værende borgere på Østerbro, der er ”optageom-
råde” for Handicapcenter Øst. Dog er den mere direkte målgruppe for modelprojektet 
personale i Handicapcenter Øst, hvilket der også indsamles data omkring. 
 
Samlet set er der tale om kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige ved Han-
dicapcenter Øst. Målgruppen er udvidet i forhold til oprindelig projektansøgning grun-
det strukturændringer i hjemmeplejen, hvor Handicapcenter Øst er blevet dobbelt så 
stort, hvilket også betyder at medarbejderstaben er udvidet. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet Handicapcenter Øst, Københavns Kommune. Handicapchefen er 
den projektansvarlige, og projektet har én daglig leder, som samtidig er eneste pro-
jektmedarbejder. Handicapcentrets medarbejdere indgår tillige som målgruppe.  
 
Projektet har ikke nogen styregruppe, men der er nedsat en tværfaglig og tværsektoriel 
følgegruppe, der skal fungere som sparringspartner og tilføre projektet ideer. Følge-
gruppen består af repræsentanter fra Center for selvmordsforebyggelse, Bispebjerg Ho-
spital, Livslinien, Center for selvmordsforskning, Fysiurgisk Hospital, Hornbæk, for-
uden repræsentanter fra Handicapcenter Øst.. 
 
Der indgår desuden en række institutioner som interne og eksterne samarbejdspartnere. 
De interne er Centerrådet og medarbejdere i Handicapcenter Øst, ligesom der er ud-
veksling af ideer med et internt hjerneskadeprojekt. De eksterne samarbejdspartnere 
forventes at være Center for selvmordsforebyggelse, Bispebjerg Hospital, neurologiske 
afdeling på Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og på Rigshospitalet, frivillige bru-
gerorganisationer (Organisationen for rygmarvsskadede, Polio og Trafikulykkesramte, 
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Scleroseforeningen, Paplekiker kredsen), Rehabiliteringscenter for torturofre, Etnisk 
rådgivning , Noor, Københavns Kommune.  
 
Anvendte metoder 
Neden for er listet en række metoder/tiltag som gennemføres i modelprojektet: 
 

• Målgruppe-identificering af brugere med risiko for selvmordsforsøg/selvmord.  
• Analyse af hvorledes tværsektoriel og tværfaglig indsats effektivt kan bidrage til 

forebyggelse af selvmordsadfærd. 
• Udarbejdelse af anbefalinger for det tværsektorielle samarbejdes opbygning og 

procedurer herfor, inkl. frivilligorganisationer. 
• Model til etablering af netværk og støttegrupper og for samarbejdet mellem fri-

villigorganisationer og Handicapcentret (netværksudvikling). 
• Kompetenceudviklingsaktiviteter (kursus/temadage) af centrets medarbejdere. 
o Ruste medarbejdere til at vurdere klienter i krise, tolke evt. selvmordssignaler, 

og føre samtaler med brugere om svære og belastende problemer.  
o Give kendskab til eksisterende henvisningsmuligheder og behandlingstilbud 

med henblik på vurdering, visitering og behandling. 
o Udarbejde faste tværsektorielle procedurer i forbindelse med overgang fra syge-

huset til Handicapcentret – faste aftaler / manual for visitation. 
o Løbende erfaringsopsamling, evaluering af indsatsen, f.eks. undervisningen.  

 
Elementer i projektet er målrettet i forhold til gennemførelse af interview med bruger-
grupper, samt fokusgruppeinterview internt for medarbejdere., omkring vanskelige 
problemstillinger, der vil kunne afhjælpes i projektet.  
 
Resultater 
80 medarbejdere har deltaget i kurser vedrørende kompetenceudvikling. Der er i alt 
gennemført fem kursusforløb. Tre forløb af to dages varighed havde hver 20 deltagere, 
hvor de to første bestod af handicapcentrets hjemmepleje og det sidste to dages kursus 
var for sagsbehandlere, socialrådgivere med videre. De to kursusforløb af en dags va-
righed er gennemført med henholdsvis 14 og 18 medarbejdere fra hjemmeplejen. De to 
førstnævnte kursusforløb med hjemmeplejen er siden evalueret via fokusgruppeinter-
views, mens de tre sidstnævnte er evalueret ved hjælp af spørgeskemaer. 

 
Der er etableret fem netværksgrupper for forældre til børn med handicap. Netværks-
grupperne har mellem 3-12 deltagere som mødes én gang om måneden. Disse net-
værksgrupper tænkes forsat med forældrenes ejerskab, men med støtte fra handicap-
centret. 
 
Der har været fokus på det tværsektorielle samarbejde og på hele forløb i modelprojek-
tet, idet en tværsektoriel koordineringsindsats betragtes som relevant med henblik på at 
forebygge mistrivsel i forbindelse med udskrivning fra hospital og overgangen til en 
tilværelse i eget hjem. 

 172



Dette tværsektorielle samarbejde har imidlertid været meget vanskeligt at få etableret.  
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Personale – 
Kompetenceudvikling”. 
 
Kompetenceudvikling er gennemført professionelt i projektet. Men projektet viderefø-
res ikke i drift, i hvert fald ikke, hvad angår forsat kompetenceudvikling og opdatering 
heraf i det omfang, det har været muligt i projektperioden. 
 
I modelprojektet er der lavet en form for foranalyse, idet der er lavet en analyse af cen-
trale problemfelter og anbefalinger i forhold til projektets videre forløb. Anbefalelses-
værdigt. 
 
Det tværsektorielle samarbejde (med Neurocentret, Rigshospitalet) stødte ind i vanske-
ligheder og kunne måske have været forberedt bedre.  
 
 
Projektrapport: 
 
Modelprojekt til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt borgere betjent 
af Handicapcenter Øst. Evaluering. Handicapcenter Øst, Københavns Kommune, 2003. 
 

 173



Modelprojekt 42 
Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge kvinder mellem 15 og 
19 
Psykolog Huset, København 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet har været gennem kontakt til unge selvmordstruende pi-
ger at nedbringe antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger ved at: 
 
• Opspore og få kontakt til piger i målgruppen. 
• Få viden om deres problemer og beskrive dem psykologisk. 
• Beskrive hvordan pigerne kunne have været opsporet tidligere og hvilke behov for 

hjælp de havde tidligere og nu. 
• Udvikle en behandlingsmetode rettet mod de selvmordstruede 15-19 årige. 
• Tilbyde et et-årigt psykologisk behandlingsforløb for en gruppe piger, der har be-

hov for behandling. 
• Tilbyde andre piger, som henvises til projektet, samtaler. 
• Hjælpe med viderehenvisning. 
 
Målgruppe 
Målgruppen har været kvinder i alderen 15-19 år, som har haft selvmordstanker, som 
har udvist selvmordslignende adfærd, eller som har forsøgt selvmord. Psykiatriske pa-
tienter, personer udenfor målgruppen, personer der har haft et aktivt misbrug, personer 
der er blevet vurderet som akut selvmordstruede samt personer der er blevet vurderet til 
ikke at kunne profitere af et behandlingsforløb, har ikke været inkluderet. 
 
Konkret er udvælgelsen af deltagerne foregået via kontakt med bestemte kommuner og 
bestemte skoler og institutioner (bl.a. Frederiksberg Ungdomsrådgivning og PPR Greve 
kommune). Der har i sammenhængen været udsendt skriftlig information om projektet 
til relevante institutioner. Det er blevet beskrevet, hvorledes personer, der muligvis er 
selvmordstuede, kan søges identificeret.   
 
Bl.a. studievejledere og kontaktlærere har efterfølgende henvendt sig til projektet, og 
det er ved samtale med disse blevet afklaret, om pigerne var velegnede til at indgå i 
projektet.  
 
Målgruppen for modelprojektet har været uændret, men der har været kontakt til og 
forløb med et noget større antal piger end forudsat. 
 
Projektorganisation 
Projektet er tilknyttet Psykologhuset København. Psykologhuset er specialiseret i be-
handling af personlige psykologiske problemer, som i et vist omfang kan være sam-
menfaldende med selvmordsproblematikken. Psykologhuset samarbejder med bl.a. so-
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cialcentre i Københavns kommune og omegnskommuner og har tillige et samarbejde 
med bl.a. Bispebjerg Hospital, Stolpegården og Livslinien. 
 
Projektledere for modelprojektet har været to psykologer. Der har ikke været etableret 
en egentlig styregruppe. Der har dog været tilknyttet en tværsektoriel baggrundsgruppe 
til modelprojektet i sammenhæng med behov for sparring, inspiration og rådgivning. 
 
Anvendte metoder 
Den anvendte metode i forløbet med de involverede piger kan opdeles i følgende faser: 
- Fase 1: Opsporing af målgruppen ved henvendelse til henvisningsstederne, jf. oven 
for, hvor der har været kontakt med bl.a. studievejledere. 
- Fase 2: Psykologisk udredning, hvor målgruppens baggrund, sociale adfærd, ressour-
cer, problemer, behov for hjælp osv. beskrives. 
- Fase 3: Udvikling af behandlingsmetode til de 15-19 årige piger på baggrund af den 
indsamlede viden (herunder vurdering af, hvilke andre tilbud de unge måttet have brug 
for). 
- Fase 4: Formidling i form af en beskrivelse af den udarbejdede metode. 
- Fase 5: Opfølgning 4-6 måneder efter behandling med telefoniske kontakter til de 
unge med henblik på vurdering af, hvordan det er gået dem i forhold til i udredningsfa-
sen. 
 
Resultater 
Der har været kontakt til 33 unge selvmordstruede piger, som er blevet henvist til Psy-
kologhuset. 18 unge piger kom ind, og der er blevet gennemført hele forløb med de 14, 
hvilket er flere end forventet. Der har været akut forløb med tre, som har modtaget fem 
akutsamtaler hver. Resten har været i behandlingsforløb i mellem 2-24 måneder. Det 
typiske forløb, som de fleste af pigerne har været omfattet af, har varet i et års tid. 
 
Der er reelt ikke tale om noget tværfagligt samarbejde, idet der er tale om et specialise-
ret monofagligt arbejde, jf. at også baggrundsgruppen består af psykologer. I forhold til 
det tværsektorielle samarbejde har projektlederne har sendt skriftlig information til 
henvisningsstederne. I en vis forstand kan der således argumenteres for tværsektorielt 
samarbejde, men der er dog mere tale om ”plejning af fødekilder”. Der har ikke været 
samarbejde med frivillige, hvilket heller ikke har været projektets mål. 
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Klienter – 
Primær sundhedssektor/socialsektor”. 
 
Modelprojektets specifikke aktiviteter og opprioriteringen af området som følge af mo-
delprojektet standser med bevillingens ophør, idet det ikke er lykkedes at skaffe midler 
til en fortsættelse af det aktivitetsniveau, der har kunnet opretholdes under modelpro-
jektet. 
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Projektet og projektforløbet indicerer, at det offentlige måske kan have behov for et 
ikke-offentligt tilbud (opsporing/kontakt/begyndelse på forløb, behandling), fordi der 
ellers kan være frygt for den type af registreringer, der gennemføres/foregår i ”norma-
le” offentlige regier. Der er således tale om et følsomt emne, hvor behandlingen af op-
lysninger og information ofte kan være af afgørende betydning. 
 
Modelprojektets lethed med at opspore/få henvist relevante piger og henvendelser fra 
personer kunne indikere, at der er et bagvedliggende behov for et modelprojekt som det 
gennemførte.  
 
 
Projektrapport:  
 
Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge kvinder mellem 15 og 19 år. 
Psykolog Huset, København, 2003. 
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Modelprojekt 48 
Kvalitetsudvikling af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer for selv-
mordsforsøgere, der ikke henvises direkte til psykiatrien eller Center for Selv-
mordsforebyggelse 
Psykiatrisk Afdeling, Amager Hospital 
 
Formål 
På grund af omstrukturering på Psykiatrisk afdeling, Amager Hospital, har det været en 
målsætning at få afklaret, hvorvidt afdelingens ”standard” vedrørende behandling af 
personer, der har forsøgt at begå selvmord, er god nok. Konkret har det således været 
formålet at afdække, om de skrevne og uskrevne procedurer vedrørende hospitalsbe-
handlingen (forgiftningsbehandling og psykiatrisk vurdering) bliver fulgt, og hvorvidt 
der er en sammenhæng for patienten, hvad angår de efterforløb, der beskrives i forbin-
delse med udskrivning og hjemsendelse. Projektets overordnede målsætning har såle-
des været at skabe en koordineret udnyttelse af de eksisterende muligheder og at kom-
me med løsningsforslag til kvalitetsforbedringer. 
 
Målgruppe 
Selvmordsforsøgere, der henvises via skadestue, akut modtage funktion på medicinsk 
afdeling, og som ikke henvises direkte til psykiatrien eller Center for Selvmordsfore-
byggelse. I forhold til projektansøgningen er projektet udvidet med en 3 måneders regi-
strering af antal af selvmordsforsøgere, som har haft kontakt med de involverede afde-
linger. Endvidere undersøges, hvor mange personer med selvmordstanker der har hen-
vendt sig i denne periode og hvad der er taget af tiltag for denne gruppe. 
 
Målsætningen om at få fat i 50 patienter har dog ikke kunnet fastholdes trods udvidelse. 
Niveauet har været omkring det halve.. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet psykiatrisk afdeling, Amager hospital. Projektets køres dagligt 
via afdelingen af en projektleder (overlæge) og en projektmedarbejder (sygeplejerske). 
Projektet har reelt ikke nogen styregruppe, men en følgegruppe. Denne følgegruppe 
består af en sygeplejerske fra somatisk skadestue, en sygeplejerske fra Akut modtager-
afdeling, en afdelingssygeplejerske fra Psykiatrisk skadestue, samt projektlederen og 
projektmedarbejderen, begge fra psykiatrisk afdeling. Alle fra Amager Hospital. Givet 
følgegruppen har planen været at have et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde i mo-
delprojektet med somatisk skadestue, Akut modtagerafdeling og psykiatrisk skadestue, 
m.v. Følgegruppen har dog ikke fungeret i praksis.  
 
Anvendte metoder 
Projektet har været opdelt i en række faser: 
• Beskrivefasen, hvor procedurer, samarbejdsrelationer og kompetencer på somatisk 

skadestue, AMA og psykiatrisk skadestue identificeres og beskrives via interview. 
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• Datafasen, hvor der indsamles data vedrørende. patientforløb, hos de patienter som 
opfylder kriterierne. Metoderne er igen interview ved start og et par måneder efter. 

• Evalueringsfasen, hvor der foretages databearbejdning og fortolkning af de implika-
tioner resultaterne vil få for den fremtidige håndtering af evt. kvalitetsproblemer. 

• Handlefasen, hvor resultaterne vil danne grundlag for implementering af evt. nye 
procedurer, standarder og samarbejdsrelationer for behandling af selvmordsforsøg. 

 
Resultater 
Der er blevet gennemført en forundersøgelse med interview af 23 læger, sygeplejersker 
m.v. med henblik på identifikation/afgrænsning af modelprojektets problemstilling. 
Endvidere er der blevet indsamlet kvalitative data vedrørende forventninger og opfølg-
ningsprocedurer (efterforløb) fra ni eksterne samarbejdsinstanser. I alt er 55 patienter 
identificeret i projektet, hvoraf de 44 sagde ja til at være med, idet dog 18 yderligere 
ikke indvilgede i at medvirke i opfølgning. Således har antallet af patienter, der gen-
nemførte det samlede forløb udgjort 26. Der har i princippet været tale om tværfagligt 
samarbejde via involvering af psykolger, læger, sygeplejersker m.v. Men de facto har 
intensiteten i dette tværfaglige arbejde været begrænset, jf. også kommentar omkring 
følgegruppen ovenfor. I forhold til det tværsektorielle samarbejde har projektet haft 
kontakt til en række eksterne instanser, især frivilligorganisationer, mens kontakten til 
socialcentre m.v. har været vanskelig at etablere. Især i relation til projektets målsæt-
ning om vurdering af efterforløb for selvmordsforsøgere har manglen af denne kontakt 
været en væsentlig begrænsning.  
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet både under hovedgruppen ”Klienter 
– Sygehus” og hovedgruppen ”Personale og struktur – Kvalitetssikring”. 
 
Status for modelprojektet og dets resultater er, at projektets iagttagelser og indstillinger, 
bl.a. omkring ændrede retningslinjer for samspil internt på Amager Hospital, herunder i 
forhold til medicinsk afdeling, integreres i hospitalets almindelige drift.  
 
Tværgående retningslinier forudsættes således implementeret vedrørende 
 
1) Psykiatrisk tilsyn/-vurdering af selvmordsforsøg/selvskadende handling 
2) Vurdering af risikofaktorer ved selvmordsforsøg/selvskadende handling, samt be-
skrivelse af registreringspraksis 
3) Behandlingsmuligheder/-steder for selvmordstruede. 
 
Generelt virker modelprojektet som et seriøst gennemført projekt, hvor metoder og 
fremgangsmåder virker professionelle. Der kan i en vis forstand siges at være gennem-
ført en form for foranalyse. Projektorganiseringen har dog ikke været den mest stram-
me, hvilket også ses af den manglende brug af følgegruppen. 
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Projektrapport: 
 
Kvalitetsudviklingsprojekt af eksisterende procedurer og samarbejdsrelationer for 
selvmordstruede patienter. Psykiatrisk Afdeling, H:S Amager Hospital, 2003. 
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Modelprojekt 49 
Sikring af visitation efter selvmordsforsøg. Et 2 årigt modelprojekt i H:S 
H:S Bispebjerg Hospital 
 
Formål 
Modelprojektet har haft flere overordnede formål: 
 

• At etablere rutiner til sikring af at alle selvmordstruede, der henvender sig til de 
somatiske afdelinger, vurderes og gives relevant behandlingstilbud.  

• At sikre – bl.a. gennem undervisning og vejledning), at selvmordstruede når 
frem til foreslået og accepteret behandlingstilbud. 

• At sikre lokalt opdateret viden om behandlingstilbud og behandlingssteder. 
• At styrke kontakten mellem relevante behandlingssteder, herunder Forebyggel-

sescentret og de somatiske afdelinger. 
 
Modelprojektet har i tilknytning til bestræbelserne på at varetage de anførte formål lagt 
vægt på anvendelse af en opsøgende stil, der er beskrevet særskilt i projektets egen eva-
luering. 
 
Herudover har den omhandlede undervisning og vejledning været prioriteret, bl.a. med 
henblik på at understøtte behovet for, at patienter/selvmordstruede tilbydes fortsat be-
handling og støtte.  
 
Projektet har i sammenhængen ydet støtte og ledsagelse til et antal konkrete patienter, 
hvor dette har været muligt. 
 
Modelprojektet har endvidere omfattet en kvantitativ journalbaseret undersøgelse af, 
hvordan patienter, der indlægges på grund af selvmordsforsøg, visiteres til videregåen-
de behandling/efterforløb/kontrol etc. 
 
Målgruppe 
Projektets målsætning om at etablere rutiner, der sikrer, at alle selvmordstruede, der 
henvender sig til de somatiske afdelinger, vurderes og gives relevant behandlingstilbud, 
har sammenhæng med projektets afgrænsning af 10 somatiske afdelinger i H:S. 
 
Det somatiske kliniske personale har været en selvstændig målgruppe, idet modelpro-
jektet gennem afdelingsbesøg, selvmordsforebyggende undervisning og vejledning har 
ønsket at skærpe opmærksomheden på selvmordstruede patienter med henblik på opti-
mering af  vurdering og visitation.  
 
Patienter, der i projektperioden har været visiteret til projektet, har været adresseret 
som en selvstændig målgruppe. 
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Projektorganisation 
Projektet har været kørt via Psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital, og med forudsat 
samspil i forhold til 10 somatiske afdelinger og Forebyggelsescentret. Det forudsatte 
samarbejde har i en række henseender fungeret mindre hensigtsmæssigt.  
 
Projektansvarlig har været psykiatrisk overlæge ved Bispebjerg Hospital. Den daglige 
projektleder, der er socialrådgiver og med uddannelse i psykiatrisk sygepleje, har som 
primær opgave haft at sikre, at der ved de somatiske afdelinger etableres rutiner til sik-
ring af vurdering og visitation af selvmordstruede patienter. 
 
Projektet har haft en styregruppe, bestående af ledende overlæge og ledende oversyge-
plejerske for Psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. 
 
Anvendte metoder 
Det centrale indhold i projektet har været, at projektlederen gennem løbende kontakt 
med, undervisning af og vejledning for de somatiske afdelinger, har sat fokus på selv-
mordstruede og søgt at sikre, at selvmordstruende vurderes og henvises til efterbehand-
ling. 
 
Herudover har der, jf. ovenfor, været gennemført en journalgennemgang med henblik 
på identifikation af omfanget af psykiatrisk tilsyn i forbindelse med selvmordsforsøg. 
9.600 journaler og skadesedler har været gennemgået. 
 
Resultater 
Omkring 350 personer har modtaget undervisning om selvmordsforebyggelse og signa-
ler om selvmordsadfærd gennem projektet (10 afdelinger i H:S). Derudover er der ydet 
ca. 50 konkrete vejledninger. 
 
25 patienter har været henvist til projektet, idet der har været tale om et vekslende antal 
personlige samtaler.  
 
Som følge af journalgennemgangen kan det konstateres, at afdelingerne i alt væsentligt, 
som det også anbefales, anvender psykiatrisk tilsyn – og at der derigennem overvejes 
efterforløb. 

 
Journalgennemgangen (med henblik på vurdering af eftertilbud og psykiatrisk tilsyn 
og/eller viderevisitering) har resulteret i identifikation af ca. 300 relevante patienter. 
 
Der har været samarbejdet med en række andre modelprojekter, herunder bl.a. model-
projekter i Københavns Amt, og man har derigennem opbygget et tværfagligt og tvær-
sektorielt samarbejde.  
 

 181



En barriere i relation til det tværfaglige samarbejde har være lægernes ringe fremmøde 
både i relation til besøg på afdelingerne og i sammenhæng med tilrettelagt undervis-
ning. 
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering både grupperet under hovedgruppen ”Klienter 
– Sygehussektor” og hovedgruppen ”Personale – Kompetenceudvikling”. 
 
Modelprojektet fortsætter ikke (der er således ikke tale om driftsmodning), og den vi-
den og de kompetencer, der er opbygget på de somatiske afdelinger må således forven-
tes at fade ud med tiden. En mere gensidigt forpligtende forankring i forhold til afde-
lingsledelserne på de somatiske afdelinger kunne muligvis have forbedret modelprojek-
tets forløb og mulighederne for driftsmodning. 
 
En række af de erfaringer, der er gjort via modelprojektet er dog nyttiggjort i forbindel-
se med det aktuelle arbejde med udarbejdelse af en vejledning (fra Sundhedsstyrelsen) 
til sundhedspersonale om vurdering og visitation af selvmordstruede. 
 
Det forekommer metodisk uhensigtsmæssigt, at spørgeskema til interviewundersøgelse 
af afdelingspersonale på 10 afdelinger er udleveret i en ferieperiode (med en svarpro-
cent på  25). 
 
Dataanalysen (via journalgennemgang og gennemgang af skadesedler) viser, at der er 
stor opmærksomhed på behov for viderevisitering og efterbehandling. Men kontrollen 
med, om det sker foregår ikke i tilstrækkelig grad – og de facto kikser det derfor i nogle 
(for mange) tilfælde.  
 
 
Projektrapport: 
 
Sikring af visitation efter selvmordsforsøg. Et 2 årigt modelprojekt i H:S. Rapport om-
handlende projektets aktiviteter og evaluering. Psykiatrisk afdeling, H:S Bispebjerg 
Hospital, 2004. 
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Modelprojekt 51 
Forebyggelse af alvorlig mistrivsel gennem dannelse af lokale omsorgsnetværk 
mellem unge, lærere, sundhedspersonale og socialforsorg 
Danmarks Pædagogiske Universitet 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet er dels: 
 
• At forebygge alvorlig mistrivsel gennem dannelse af lokale omsorgsnetværk 

mellem unge, lærere, sundhedspersonale, socialforsorg og frivillige. Dette skal ske 
ved at afprøve kontakten mellem udsatte unge piger og deres voksenkontakter og 
ved at gå på tværs af faggrænser for at undersøge, hvordan samarbejdet kan udvik-
les. 

• At etablere og afprøve netværksdannelser, der kan fremme samarbejde mellem 
unge i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse og på den anden side 
fagpersoner i skolen, PPR, sundhedspleje, socialforvaltning, fritidssektor med hen-
blik på styrkelse af det samlede beredskab til forebyggelse af alvorlig mistrivsel, 
herunder suicidal adfærd. 

 
Målgruppe 
Projektet gennemføres i Svendborg Kommune. Oprindeligt rettede projektet sig mod 
unge kvinder mellem 16 og 25 år. Dette er dog siden hen ændret til 16-19 årige unge 
kvinder og unge mænd i samme aldersgruppe er også kommet til, givet Svendborg 
Kommunes ønske. Den reelle målgruppe afveg derfor både alders- og kønsmæssigt. 
To 10. klasser på Vestre Skole, Svendborg medvirker. Der er tale om opsamlingsklas-
ser, der er gennemsnitlige i forhold til andre klasser. I næste led er målgruppen via 
formidling alle unge og fagpersoner i grundskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, 
sundhedsvæsen og social forvaltninger. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Odense og udføres i samarbejde med 
Svendborg Kommune. Fra DPU medvirker to pædagogiske konsulenter med baggrund  
som henholdsvis cand.pæd. og en cand.phil. Fra Svendborg Kommune er det især med-
arbejdere ved Vestre Skole, der har været aktive. Herudover lederen af SSP-
samarbejdet i kommunen – Børn og unge afdelingen i Socialforvaltningen. PPR har 
været medvirkende i samarbejdet ind i kommunen. 
 
Projektet har ikke haft en egentlig styregruppe, men projektet har haft en følgegruppe, 
bestående af repræsentanter fra  
 

• Udviklings- og formidlingscenter for socialt arbejde med unge 
• Dansk institut for folkesundhed 
• Ledende sundhedsplejerske i Svendborg 

 183



• Skoleinspektør ved Vestre Skole 
• Center for selvmordsforskning 
• Formand for ungdomsråd i Svendborg 
• Kolding pædagogseminarium 
 

Anvendte metoder 
Modelprojektet har følgende faser: 
 
- Fase 1: Etablering af projekt samt kontakt til mulige fokuskommuner. Detaljeret pro-
jektbeskrivelse i samarbejde med medarbejdere i kommunen. Etablering af følgegrup-
pe. Planlægning af seminar. 
 
- Fase 2: Iværksættelse af projektkonceptet via seminar for repræsentanter af involve-
rede fagpersoner i lokalområdet. Forberede og gennemføre undersøgelse ved Vestre 
Skole. 
 
- Fase 3: Forsøg på dannelse af tværgående, arbejdende teams, som bearbejder en ræk-
ke selvvalgte problemstillinger. Med henblik på etablering, afprøvning og kvalificering 
af netværk. Interview med nøglepersoner i Svendborg. Møde med evaluator om ekstern 
evaluering. Valg af fokus for evaluering – Fokusevaluering af projektets organisatori-
ske og implementeringsmæssige dimensioner. Afholdelse af konference med fremlæg-
gelse af erfaringer. 
 
 - Fase 4: Projektafslutning. Afsluttende interviews. Formidling af foreløbige erfarin-
ger. 
 
- Fase 5: Generel projektafslutning. Opsamling, perspektivering og vurdering i projek-
tet. Udarbejdelse af antologi ”Hvor svært skal det være”. Udgivelse af antologi og af-
rapportering. 
 
Som følge af projektets pædagogiske karakter har det metodisk været valgt at inddrage 
de unge så tidligt som muligt i processen. Derfor har der også været lagt vægt på inter-
views og møder m.v. med de unge samt med voksne i området, der dagligt arbejder 
med de unge – eksempelvis studievejleder ved gymnasium, skolevejleder på folkeskole 
samt fritidskonsulent. 
har   
 
Resultater 
I alt 44-45 skoleelever fra de to 10. klasser på Vestre Skole i Svendborg har medvirket i 
projektet. Desuden er der gennemført en workshop (konference) med 65 deltagere og to 
seminarer, hvor alle 13 uddannelsesinstitutioner i Svendborg Kommune var inviteret. 
Alle på nær Søfartsskolen deltog. Seminaret i 2002 havde til formål at etablere tværfag-
lige netværksgrupper, idet der dog var et ringe lederfremmøde blandt nøglelederne. 
Medarbejdere fra kommunen har også givet udtryk over at være skuffede over dette 
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seminar eller var imod det, hvilket stillede projektet i en efterfølgende situation med 
meget modstand. Ejerskabet i projektet har haft svært at overgå til Svendborg Kommu-
ne, og samarbejdspartnere i kommunen tolker det som DPU’s projekt. Nogen faglig 
kvalificering af fagpersoner er der dog sket i projektet. 
 
Generelt vurderer projektgruppen, at det tværfaglige samarbejde har fungeret tilfreds-
stillende. Der har dog været barrierer, som manglende viden/forståelse for hinan-
den/muligheder i forhold til faggrupper og en oplevelse af, at ejerskab tager tid. Pro-
jektgruppen vurderer dog, at det har bidraget til at skabe større klarhed om muligheder 
hos professionelle. Det tværsektorielle samarbejde har også fungeret tilfredsstillende, 
om end der også her har været barrierer i forhold til usikkerhed om hvem der kan træk-
kes på, hvad gør man og hvordan koordineres det. Projektgruppen vurderer dog, at pro-
jektet har givet stor bevidsthed om manglende samarbejde og kendskab til hinanden. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Klienter – 
Primær sundhedssektor/socialsektor”. 
 
Der er tale om en ændret målgruppe siden starten – lavere alder. 
 
Et problem ved dette projekt er, jf. egen evalueringen, den manglende forankring i 
Svendborg Kommune og derved det manglende ejerskab. 
 
En svaghed, der måske er ekstern for projektet, har således været manglen på en res-
sourceperson/kontaktperson i Svendborg Kommune, som kunne påtage sig ejerskabet. 
 
Det har dog ikke været et selvstændigt formål at få tingene i drift i Svendborg kommu-
ne. Modelprojektet har snarere haft det sigte at skabe rammer for og give erfaringer 
omkring samarbejde med kommunalt niveau. 
 
Der er arbejdet med at udvikle pædagogiske metoder og dermed skabt grundlag for 
erfaringer og kommende tiltag i det forebyggende arbejde ud fra et pædagogisk per-
spektiv.  
 
 
Projektrapport: 
 
Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenters projekt: Forebyggelse af alvor-
lig mistrivsel gennem dannelse af lokale ”omsorgsnetværk” mellem unge, lærere, 
sundhedspersonale og socialforsorg. En fokusevaluering af projektets organisatoriske 
og implementeringsmæssige dimensioner. Udviklings- og Formidlingscenter for Soci-
alt Arbejde med Unge, 2003. 
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Nyborg AM, Vilhelmsen A (red.). Hvor svært kan det være? – En antologi om fore-
byggelse af unges mistrivsel, selvmordsforsøg og selvmord. Ungdomspædagogisk 
Forsknings- og Udviklingscenter, CVU Fyn, 2003. 
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Modelprojekt 74 
Opkvalificering af socialarbejdere med kontakt til selvmordstruede unge. Et kva-
litetsudviklingsprojekt 
Ungekontakten, Århus 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet har været at opkvalificere socialarbejdere, således at de 
kan håndtere kontakten med unge med selvmordadfærd. Ved kontakt forstås både den 
direkte kontakt, men også i forhold til vejledning omkring videre visitering, orientering 
om tilbud, etc. Endvidere skal der i modelprojektet ske en udbygning, specifikation og 
detaljering af en i forvejen udviklet håndbog, samt at håndbogen skal gøres tilgængelig 
på nettet, dvs. Intranet i Århus Kommune og Internet for andre relevante socialarbejde-
re. Endelig skal der med modelprojektet etableres en nøglepersons struktur (superbru-
gere) i alle afdelinger i Århus Kommune under Familieafdelingen, Magistraten 1. afde-
ling. 
 
Målgruppe 
Målgruppen for modelprojektet er socialarbejdere, der kommer i kontakt med selv-
mordstruede. Dette er uændret i forhold til projektoplægget. Der fokuseres dog også på 
unge. I forhold til nøglepersons strukturen har det i modelprojektet måtte opgives at 
udpege nøglepersoner i afdelinger på grund af organisatoriske ændringer i Århus 
Kommune. I stedet er der satset på kursus, hvor alle tilmeldte skulle forpligte sig til 
bagefter at ville fungere som nøglepersoner. 
 
Projektorganisering 
Modelprojektet gennemføres indenfor rammerne af Århus Kommunes organisation 
med det direkte projektarbejde forankret i Ungekontakten i Århus. Der er nedsat en 
styregruppe for modelprojektet, hvori også indgår amtets Center for Selvmordsfore-
byggelse samt Embedslægeinstitutionen. Styregruppen har i mange år været identisk 
med samarbejdet i Århus Amt mellem Center for Selvmordsforebyggelse, Embedslæ-
geinstitutionen og Århus Kommune. Det tværsektorielle har dermed i en årrække været 
en integreret del af det selvmordsforebyggende arbejde i Århus Amt/Århus Kommune.   
 
Anvendte metoder 
Foranalyse i form af spørgeskemaundersøgelse med henblik på at afdække, hvor meget 
medarbejderne i forvejen ved om selvmordsforebyggelse og ”sporing” af selvmordsad-
færd. Endvidere er der sket en faglig opkvalificering og udbygning af håndbogen, såvel 
som at en elektronisk version offentliggøres på Intra/Internet. Endelig afholdes der som 
led i kompetenceudvikling kurser og undervisning for medarbejdere fra afdelingerne i 
Magistraten med henblik på uddannelse til nøglepersoner, dvs. medarbejdere i afdelin-
gen, som samtidig skal have til opgave løbende at fastholde kollegaernes opmærksom-
hed på mistrivselssymptomer og herunder specielt tegn på selvmordsadfærd. 
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Resultater 
Der er uddannet 40 nøglepersoner (”superbrugere”), en for hver afdeling, gennemfor-
løbet. Varigheden af kursusforløbet har været 3 dage for alle. En forudsætning for at 
være med var, at der var engagement i forhold til opgaven efterfølgende. Der er (vide-
re-)udviklet en håndbogen til støtte i arbejdet med selvmordstruede unge, der nu også 
er web-baseret. 
 
Styringen af det selvmordsforebyggende arbejde, jf. styregruppen som nævnt ovenfor, 
er i princippet tænkt tværfagligt og tværsektorielt. I projektledelsen med support indgår 
der også forskellige faggrupper. Modelprojektets målsætninger vedrører i rimelig grad 
kompetenceudvikling og uddannelse, men dog også kvalitetsforbedring via løbende 
opgradering af de løsninger og de værktøjer, der allerede er etableret. Dette især i form 
af øget tilgængelighed af ”Håndbog til støtte i arbejdet med selvmordstruede unge”. 
Projektet er derimod ikke orienteret mod frivillige, men fuldt ud et professionelt pro-
jekt. 
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Personale – 
kompetenceudvikling”. 
 
Definitorisk driftsintegreres de løsninger, som modelprojektet har udviklet i form af en 
bedre udnyttelse af og større udbredelse for nævnte håndbog. Med nøglepersonerne 
sker der desuden en integration af det selvmordsforebyggende arbejde i det almindelige 
forvaltningssystem. Evaluering af kursusaktivitet for nøglepersoner vurderes som væ-
rende glimrende. Et eksempel til efterlevelse. Der er tale om et godt eksempel på et 
modelprojekt med investering i ressourcer, hvor der allerede er en infrastruktur og en 
erfaring til stede. 
 
Det er en interessant løsning og valg med den web-baserede håndbog, der erstatter en 
papirudgave. Den web-baserede version sikrer større udbredelse og hurtigere opdate-
ringsmulighed. Det gør det også nemmere for socialarbejderen at selektere, hvad man 
måtte have brug for at vide. Mulighed for links er også forøget.  
 
Nøgleperson/superbruger vinklen forekommer gangbar også i andre sammenhænge, 
f.eks. på sygehuse. I stedet for at koncentrere sig om en afdeling eller en modtagefunk-
tioner kunne nøglepersoner tages ind som forankringsinstrument. Dette vil give helt 
andre muligheder for vedligeholdelse af kompetence- og uddannelse på permanent ved-
ligeholdelsesmæssig basis i en given organisation. Et professionelt og velgennemført 
projekt. 
 
Projektrapport: 
 
Opkvalificering af socialarbejdere med kontakt til selvmordstruede unge. Et kvalitets-
udviklingsprojekt. Ungdomscentret, Familieafdelingen, Århus Amt, 2003 
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Modelprojekt 76 
Projekt i selvmordsforebyggelse på medicinsk visitations afsnit og ska-
de/modtagelsen 
Medicinsk Visitations Afsnit og Skadestue/Modtagelsen, Aabenraa Sygehus 
 
Formål 
Det overordnede formål med modelprojektet er at nedsætte antallet af selvmordsforsøg. 
Delmål med modelprojektet er: 
 
• At personalet, der har berøring med patienter, der har forsøgt at begå selvmord, får 

en forståelse for disse menneskers ulykkelige situation og får nogle relevante red-
skaber til at håndtere disse patienter. 

• At afdække og udbygge et godt samarbejde med det eksisterende netværk, der fin-
des i området. 

• At hjælpe patienter, der har forsøgt at tage deres eget liv til at få relevant støtte og 
hjælp til at håndtere deres nuværende situation og til at få hjælp til at håndtere frem-
tidige svære ting og perioder i deres liv på en konstruktiv og ikke destruktiv måde. 

 
Målgruppe 
Modelprojektets målgruppe er patienter i skadestuen/modtagelsen på Aabenraa Syge-
hus med ”skade på sig selv” (selvmordsforsøg). Der er ikke sket ændringer i målgrup-
pen undervejs i projektperioden. 
 
Projektorganisering 
Modelprojektet gennemføres i regi af Medicinsk Visitations Afsnit og Skadestu-
en/Modtagelsen på Aabenraa Sygehus. Projektleder er sygeplejerske og primære ar-
bejdskraft i projektet. Der er til projektet knyttet en styregruppe med en ledende over-
sygeplejerske, repræsentanter for sygehusafdelingerne, socialrådgiver, samt sygehus-
præst. Endvidere er der til modelprojektet knyttet en følgegruppe med repræsentanter 
for Aabenraa Selvhjælp (modelprojekt 30), Psykiatrien, praktiserende psykologer, Søn-
derjyllands Amts Sundhedsforvaltning, kommunernes socialforvaltninger, psykolog, 
såvel som styregruppen. 
 
Anvendte metoder 
I forhold til personalet på sygehuset tilbydes undervisning med henblik på at opnå en 
holdningsændring med hensyn til suicidal adfærd og en ændret opfølgning af patienter-
ne. Endvidere tilbydes personalet supervision. I forhold til patienterne tilbydes en sam-
tale den 1. indlæggelsesdag og en yderligere samtale 14 dage efter indlæggelsen. For-
målet er at skabe kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Der søges indgået en form 
for ”kontrakt” med patienten med henblik på samarbejde og patienten får sin egen log. 
Endelig er der som led i modelprojektet udarbejdet arbejdsredskaber i form af en op-
slagsmappe, pjecer til pårørende, formularer til henvendelse i kommunerne. 
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Resultater 
Der er prospektivt registreret 50 patienter i projektperioden med selvmordsforsøg på 
Skadestuen/Modtagelsen på Aabenraa Sygehus. 11 patienter har ikke valgt at deltage 
eller er udeblevet. Endvidere er der indsamlet data retrospektivt ved gennemlæsning af 
journaler med henblik på identifikation af recidiv, for tidlig død, indberetning til kom-
munen, etc. Denne journalgennemgang afslørede 13 yderligere patienter med selv-
mordsforsøg, som ikke blev registreret på Aabenraa Sygehus, trods det at de var inden 
for optageområdet. Ufuldstændig dataregistrering, manglende tradition og definitions-
problemer er angiveligt årsagerne. 
 
Desuden er der gennemført kompetenceudvikling med personalet, blandt andet ved 
interne og eksterne oplæg. Læringen ved denne kompetenceudvikling er undersøgt ved 
personalets udfyldelse af udsagnsskemaer før og efter deltagelse i kurser/oplæg. Der er 
afdækket ændret opfattelse/holdning til selvmordsadfærd i modelprojektet. 
 
Både det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde har fungeret tilfredsstillende. 
Dog har en manglende deltagelse i blandt andet undervisningen fra lægepersonalet og 
de praktiserende lægers side (honorarproblematik) været et problem og en barriere. Der 
har været et godt samarbejde med kommunerne, psykiatrien, politiet, Falck, og de fri-
villigorganisationer. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”klienter – 
sygehus”. 
 
Modelprojektets ideer og viden integreres i den daglige drift på Aabenraa Sygehus og 
der er blandt andet udviklet en opslagsmappe til brug for Skadestuen/Modtagelsen så-
vel som samarbejdsparterne. Opslagsmappen er fuldt integreret nu, og udleveret på 
sygehuset. Opslagsmappen opdateres ved, at afdelingerne selv sætter ny information 
fra organisationer, forvaltninger, etc. ind. Modelprojektet ”fangede” ikke alle personer 
med selvmordsforsøg som henvendte sig til Medicinsk Visitations Afsnit og/eller Ska-
destue/Modtagelsen på Aabenraa Sygehus. Der synes i dag at være sket en opstram-
ning, idet der dog stadig er et problem. 
 
Der er generelt tale om et udmærket projekt med en grundig rapportering. Eneste minus 
er, at modelprojektet på grund af for lille stikprøve og for kort projektperiode ikke kan 
svare på deres overordnede formål med projektet, nemlig om modelprojektet har med-
ført en reduktion i recidivhyppigheden. 
 
Projektrapport: 
 
Når livet går i stykker. Evalueringsrapport. Aabenraa Sygehus, 2003. 
 
Når livet går i stykker. Slutevaluering. Aabenraa Sygehus, 2003. 
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Modelprojekt 77 
Kvalitetsudvikling af patientforløb for selvmordsforsøgere i Ribe Amt 
Psykologafdelingen, Amtssygehuset Esbjerg 
 
Formål 
Modelprojektets formål er dels: 
• At styrke identifikationen af personer der har forsøgt at begå selvmord, hvilket skal 

ske gennem en kompetenceudvikling af personalet på skadestuer og akut medicinsk 
modtageafsnit gennem uddannelse om bl.a. risikoadfærd og -faktorer, samt behand-
lingstilbud i amtet. 

• At sikre, styrke og indarbejdning som rutine ved vurdering/afklaring og visitation af 
selvmordsforsøgere, hvilket skal ske ved kompetenceudvikling af en fjerdedel af 
personalet, der er blevet uddannet i identifikation.  

• At etablere tilbud om psykologisk behandling af selvmordsforsøgere. 
 
Modelprojektets fokus på kompetenceudvikling i begyndelsen til i højere grad at være 
klientinddragende skal ses i lyset af strukturændringer og nedskæringer i Ribe Amt i 
projektperioden. 

 
Målgruppe 
Selvmordsforsøgere, som kommer i kontakt med somatisk sygehus. Disse identificeres 
efter ens kriterier af de sygehusafdelinger, hvor selvmordsforsøgere indlægges og be-
handles (skadestuen og akut medicinsk modtagecenter). Psykisk syge og/eller misbru-
gere er ikke en del af målgruppen.  
 
Kompetenceudviklingen (der dog er nedprioriteret i projektets endelige form) retter sig 
mod læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter ved Skadestuen og Akut 
Medicinsk Modtagecenter ved Centralsygehuset Esbjerg Varde og Grindsted-Brørup 
Sygehuse.  
 
I forhold til projektstarten er der således sket den ændring af målgruppen, at projektet i 
højere grad end forudsat har haft fokus på patienter frem for personale (kompetenceud-
vikling), idet kompetenceudvikling dog også har været gennemført. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet Psykologafdelingen, Amtssygehuset, Esbjerg  Formel bevillings-
haver er Sundhedsområdet i Ribe Amt. Projektledere er psykologer og ideen har været 
at fire psykologer skulle varetage projektet og dets opgaver i fællesskab. Projektet har 
haft en mindre styregruppe og en følgegruppe. Begge har fungeret godt. 
 
Forventningen var desuden, at der skulle være samarbejde med en række organisatio-
ner/institutionen, både interne (skadestuen, akut medicinsk modtagecenter og andre 
sygehusafdelinger (intensiv, Grindsted og sengeafdeling A, Brørup)), såvel som ekster-
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ne (Sundhed, Kvalitet og Udvikling, Ribe Amt, kommunerne og misbrugs- og alkohol-
rådgivningscentre). 
Generelt har projektorganiseringen dog ikke fungeret godt, idet der har været en række 
udefrakommende faktorer, som f.eks. nedskæringer i amtet, der bevirkede at Psykolog-
afdelingen måtte skære ned, hvilket medførte skift af projektmedarbejder midt i forlø-
bet. Den eksterne evaluering blev ligeledes droppet af ressourcemæssige årsager. 
 
Anvendte metoder 
Klientbehandlingen består i samtale med psykolog inden for 24 timer efter indlæggelse 
på baggrund af identifikation og visitation fra skadestue eller akut medicinsk modtage-
center, og Grindsted-Brørup Sygehuse. Her efter målrettet og individuelt tilpasset be-
handlingsforløb (fra 1 til adskillige samtaler). Der foregår løbende en systematisk vur-
dering af patienten i hele behandlingsforløbet. Målsætningen er færdigbehandling af 
patienterne, så de ikke kommer igen. 
  
Kompetenceudviklingen består af 6 kurser i efteråret 2002 med personalet til opkvalifi-
cering og bedre identifikation. Dog neddroslet nu. Dertil kommer løbende supervision 
af personalet på afdelingerne. 
 
Resultater 
Modelprojektet har haft 105 gennemførte forløb med patienter med selvmordsforsøg 
som er visiteret til Psykologafdelingen for samtale med psykolog. Desuden er der sket 
en opkvalificering af ca. 110 personer på sygehusene, hvor af nogle også har modtaget 
løbende supervision fra Psykologafdelingen. 
 
Det tværfagligt samarbejde har fungeret tilfredsstillende og der har ikke været nogen 
barrierer for det. Omvendt har det tværsektorielle samarbejde kun i mindre grad funge-
ret godt og der har blandt andet ikke været samarbejde med kommunerne, på grund af 
de eksterne nedskæringer som også ramte modelprojektet.  
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”klienter – 
sygehus”. 
 
Modelprojektet er sat i drift nu i hele amtet, men med behandling i Esbjerg. Det er end-
videre forudsat, at Psykologafdelingen forsat kan give løbende supervision til persona-
let i et større omfang end i projektperioden. Projektperioden har været for kort til at 
opgøre recidiv og problemer med at få data fra Embedslægeinstitutionen har heller ikke 
muliggjort dette. Der er tale om et projekt med en forholdsvis stor patientinklusion. 
Dog har modelprojektet måtte skifte fokus i projektperioden på grund af strukturæn-
dringer og nedskæringer i Ribe Amt, som også berørte Psykologafdelingen. 
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Projektrapport: 
 
Kvalitetsudvikling af patientforløb for selvmordsforsøgere i Ribe Amt. Afsluttende 
rapport. Psykologafdelingen, Ribe Amt, december 2003. 
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Modelprojekt 79 
Projekt selvmordsforebyggelse – ”Et partnerskab mellem professionelle og frivil-
lige” 
FuturaCentret og Storstrøms Amt 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet er at afprøve nye veje mellem professionelle og frivillige 
i forebyggelse og efterbehandling af selvmordsforsøg. Konkret vil projektet sikre selv-
mordstruede hjælp via samarbejde mellem professionelle og frivillige, hvor de frivillige 
inddrages via lodsfunktion.  
 
Projektet tager udgangspunkt i Storstrøms Amts ”Handlingsplan til forebyggelse af 
selvmord og selvmordsforsøg”, dvs. modelprojekt 27. 
 
Målgruppe 
Projektets målgruppe er i første omgang de frivillige som uddannes i lodsordningen. 
Sekundært er målgruppen de selvmordstruede. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet FuturaCentret og Storstrøms Amt. Den daglige projektledelse 
varetages i dette samarbejde, og derudover er der ansat en projektmedarbejder. Futura-
Centret opgave har primært været at varetage de frivilliges (organisationers) interesser i 
samarbejdet. 
 
Projektet er organiseret med en styregruppe med deltagelse fra alle relevante interes-
senter, dvs. FuturaCentret, Livslinien, selvmordsforebyggende tilbud i Næstved og Ny-
købing F, Uddannelses-Udviklings Og Forskningsafdelingen i Storstrøms Amt, Psykia-
trien i Storstrøms Amt, Social- og Psykiatriforvaltningen i Storstrøms Amt, Sundheds-
forvaltningen i Storstrøms Amt, såvel som de somatiske skadestuer. 
 
Reelt forekommer det, at projektledelsen har en følgegruppe eller baggrundsgruppe. 
Dette begrundes også i, at de temaer der har været drøftet i det projektet kalder for en 
styregruppe virker mere som noget der ville være relevant for en følgegruppe. 
 
Resultater 
Det skal bemærkes, at modelprojektet forsat er i gang, hvilket således ikke giver mu-
lighed for en endelig resultatopgørelse og vurdering. 
 
Indtil nu er der er annonceret efter frivillige, og rekrutteringen er ligeledes gennemført. 
Blandt 23 ansøgere til lodsfunktion er der efter sortering af mulige kandidater, oriente-
ringsmøde og individuelle samtaler 14 frivillige tilbage, som skal gennemføre kursus-
forløb for lods-frivillige. Kursusforløbet er gennemført i oktober 2003 via tre moduler, 
der til sammen har en varighed af 18 timer. Derudover er der afholdt diverse supervisi-
onsmøder efterfølgende. 
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MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”personale – 
kompetenceudvikling”. 
 
Formålet med modelprojektet forekommer relevant i forhold til de andre modelprojek-
ters erfaringer med at sikre forløb og efterbehandling på tværs af instanser, og hvor 
”mandsopdækningen” af den selvmordstruede de facto bliver vigtig, hvis tilbud om 
psykiatrisk tilsyn, psykiatrisk samtale, efterbehandling osv. skal gøres realistiske.  
 
Da projektet som sagt er igangværende er det ikke muligt at vurdere modelprojektet 
endeligt. Men perspektiver i projektet forekommer relevante, og indtil videre fore-
kommer projektet og projektforløbet at være lovende.  
 
 
Projektrapport: 
 
Årsrapport 2003. Projekt selvmordsforebyggelse. ”Et partnerskab mellem professionel-
le og frivillige. Futuracentret og Storstrøms Amt. December 2003. 
 

 195



Modelprojekt nr. 82 
Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord – en selvmordsforebyggende strate-
gi for Nordjyllands Amt 
Hjørring-Brønderslev Sygehus, Nordjyllands Amt 
 
Formål 
Projektet har til formål at begrænse antallet af selvmordsforsøg og gennemførte selv-
mord blandt nordjyder. Konkret er formålet at implementere en strategi for forebyggel-
se af selvmord og selvmordsforsøg, med forankring i sundhedsområdet i Nordjyllands 
Amt med inddragelse af praksis og psykiatrien. 
 
Målgruppe 
Det fremgår af projektbeskrivelsen for modelprojektet, at projektets målgruppe er alle 
patienter, der er indbragt til skadestuerne og somatiske afdelinger, som har forsøgt at 
begå selvmord, og som ikke har behov for psykiatrisk indlæggelse. Endvidere er det 
forudsat ved interview, at antallet af indbragte patienter vil blive registreret løbende. 
 
Denne målgruppe er indirekte set i lyset af projektets formål med at udarbejde en stra-
tegi for det selvmordsforebyggende arbejde. Modelprojektet er endt med at være et 
strategiudviklingsprojekt i Nordjyllands Amt, som har til hensigt at øge personalets 
kompetence til varetagelsen af opgaven med patienter, der har forsøgt at begå selv-
mord,  – dog uden direkte inddragelse af patienter i første projektår. 
 
Projektorganisering 
Modelprojektet hører under Nordjyllands Amt. Projektet er forankret hos Sygehusle-
delsen på Sygehus Vendsyssel med bred involvering af øvrige sygehuse samt repræsen-
tation fra det psykiatriske område, primærsektoren (hjemmepleje og sundhedsplejerske) 
samt lægepraksis. Projektlederen er vicechefsygeplejerske.  
 
Modelprojektet har en styregruppe, der er nedsat med repræsentanter fra sygehusledel-
sesniveau med henblik på at sikre projektets implementering og forankring.  
 
Der er udpeget en tværfaglig og tværsektoriel projektgruppe til projektet bestående af 
bl.a. sundhedskoordinator i Nordjyllands Amt, repræsentant fra Psykiatrisk Sygehus, 
afdelingssygeplejerske fra skadestue, afdelingslæge, praktiserende læge, kvalitetskon-
sulent, sundhedskoordinator fra en kommune.  
Efterfølgende er der nedsat specifikke , tværfaglige og tværsektorielle arbejdsgrupper i 
forhold til nedenstående områder: 
 
• Indbragte til skadestuen på somatisk sygehus 
• Børn og unge 
• Ældre 
• Den trivselsfremmende virksomhed 
• Behandlingsomstilling af psykisk syge 
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• Etniske minoriteter 
 
Projektgruppen og de forskellige arbejdsgrupper er sammensat af både interne og eks-
terne samarbejdspartnere.  
 
Selve projektorganiseringen har fungeret tilfredsstillende med styregruppe, projekt-
gruppe og arbejdsgrupper. Styrken ved organiseringen har været, at der har været en 
styregruppe, som har bestået af beslutningstagere. 
 
Anvendte metoder 
Modelprojektets styregruppe har haft følgende opgaver: 
• Udvælge projektdeltagere 
• Medvirke til at nødvendige økonomiske ressourcer er til rådighed 
• Sikre at projektet bliver synliggjort, forankret og gennemført 
• Sikre tilstrækkelig afrapportering 
• Håndtere eventuelle interessekonflikter i forhold til den øvrige organisation 
• Sikre sammenhæng til øvrige projekter 
• Sikre de nødvendige beslutninger undervejs i projektet 
 
Projektgruppens opgaver: 
• Afdække hvilke behandlingstilbud, der aktuelt findes til selvmordstruede i 

Nordjyllands Amt. 
• Afdække hvilke tilbud, der i amtet eksisterer til  pårørende til selvmordstruede 

eller selvmordsramte. 
• Komme med forslag til en amtslig koordineret selvmordsforebyggende strategi, 

som tager udgangspunkt dels i Sundhedsstyrelsens Handlingsplan på området, 
dels i allerede eksisterende nordjyske tiltag og med inddragelse af den frivillige 
sektor, således at selvmordstruede borgere og selvmordsramte pårørende i Nord-
jyllands Amt sikres et ensartet behandlingstilbud. 

• Komme med forslag til et hurtigt og effektivt visitationssystem af selvmordstru-
ede samt vurdere muligheden for et amtsligt enstrenget system. 

• Komme med forslag til en systematisk opkvalificering af fagpersonale, der 
kommer i berøring med selvmordstruede patienter. 

• Komme med forslag til projekter med udspring i amtets 3. Sundhedspolitiske 
Handlingsprogram. 

 
Arbejdsgruppernes opgave har været at udarbejde projektoplæg svarende til indsatsom-
råderne. 
 
Resultater 
Der foreligger en strategi til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Nordjyl-
lands Amt. Denne strategi er tiltrådt af sygehusdirektørerne på de nordjyske sygehuse.    
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Strategien indeholder anbefaling af etableringen af et Center for Selvmordsforebyggel-
se og forslag til konkrete indsatser i forhold til indsatsområderne. 
Direktørkredsen har sammen med forvaltning besluttet,  at der kan arbejdes videre med 
implementering af de enkelte indsatsområder – og efter implementeringen ligger opga-
ven med forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i amtsregi. 
 
Både det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde har fungeret tilfredsstillende i 
modelprojektet, hvilket der også er tradition for i amtet. Der har ikke været samarbejde 
med frivillige. 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”persona-
le/struktur – strategi”. 
 
Modelprojektet afventer, som beskrevet oven for, politisk beslutning/stillingtagen for at 
komme videre, og herunder at komme i drift.  
 
Der synes sammenlignet med den oprindelige projektbeskrivelse at være sket lidt et 
skift bort fra en aktuel direkte inddragelse af klienter/patienter til mere indirekte, hvil-
ket dog må anses for at være naturligt i og med at der er tale om udarbejdelse af en 
amtslig strategi på området.  
 
På grund af den senere frist for færdiggørelse og afventen på politisk stillingstagen til 
etablering af et Center for Selvmordsforebyggelse ligger en endelig vurdering af dette 
modelprojekt dog uden for den tværgående evaluering. 
 
 
Projektrapport: 
 
Strategi til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Nordjyllands Amt (udkast). 
Nordjyllands Amt, 2003. 
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Modelprojekt 84 
Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt mennesker med anden etnisk 
baggrund end dansk 
Amager Hospital/Sct. Lucas (privat praksis) 
 
Formål 
Projektet vedrører forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt mennesker med 
anden etnisk baggrund end dansk. Patienterne kommer fra optageområdet for psykia-
trisk afdeling, Amager Hospital. Formålet er dels: 
 
• At udvikle metoder til identifikation af og tilbud til selvmordstruede mennesker 

med anden etnisk baggrund end dansk. 
• At identificere kulturelt betingede barrierer i mødet med selvmordstruede men-

nesker med anden etnisk baggrund end dansk, og udvikling af metoder til at håndte-
re disse. 

• At identificere de faktorer som bidrager til selvmordsadfærd (for forebyggelse) 
og identificere de psykosociale belastninger som disse mennesker udsættes for. 

 
I projektets anden fase indgår opsøgende arbejde. 
 
Målgruppe 
Den primære målgruppe omfatter personer med anden etnisk baggrund, som sundheds-
væsenet kommer i kontakt med. Udgangspunktet er optageområdet for Amager Hospi-
tal. Forventningen er, at der er 10% etniske personer i optageområdet Amager (150.000 
personer), som vil være potentielle for målgruppen. 
 
Men på grund af for få inkluderede klienter er det efterfølgende forsøgt at udvide opta-
geområdet, via henvendelse til de øvrige H:S Hospitaler. Men med respons kun fra Bi-
spebjerg er det derfor besluttet at holde fast i Amager. 
 
En sekundær målgruppe er personer (nøglepersoner) og grupper (foreninger) i det etni-
ske miljø i området, men også frivillige og offentlige instanser, der kan skønnes at 
kunne bidrage til at udvikle nye metoder til identifikation og tilbud til selvmordstruede 
og bidrage til at identificere barrierer. 
 
Projektorganisering 
Projektet er kørt i et vist samarbejde med Amager Hospital, idet projektlederen for mo-
delprojekt 48, der er psykiatrisk overlæge har været sparringspartner/rådgiver for mo-
delprojektet. Projektlederen for modelprojekt 84 har i den første periode også haft kon-
tor på Psykatrisk Afdeling, Amager Hospital. 
 
Der har ikke været styregruppe og ej heller projektgruppe – der har således været tale 
om en form for én mandsbetjent projekt, men med en vis ekstern sparring. 
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Der var i projektopstarten forudsat en vis samarbejde med interne og eksterne parter. 
Blandt de interne var de akutte somatiske og psykiatriske skadestuer på Amager Hospi-
tal. Blandt de eksterne var en psykolog og samarbejdspartnere ude i miljøet, herunder 
socialdelen og fra de etniske miljøer, f.eks. skoler, højere læreanstalter og indflydelses-
rige nøglepersoner i de lokale samfund. Rollen og opgaverne for disse samarbejdspart-
nere var at agere mellemled for information om patienterne og for identifikation af nøg-
lepersoner i relevante miljøer, såvel som overføre erfaringer fra miljøerne.   
 
Anvendte metoder 
Psykiatrisk teori/metode tilsiger, at der blandt gruppen af risikopersoner er 10-20% af 
de psykisk syge, og som kræver medicin, samtaler og terapi. For de resterende 80-90% 
kan man nøjes med samtaler og terapi. Udgangspunktet for modelprojektet er i en 
Amager model, idet den københavnske del af Amager ligner storbyen med hensyn til 
de etniske forhold, mens den øvrige del af Amager mere ligner forholdene ude omkring 
med relativt færre indvandrere. 
 
I fase 1 i projektet vil der ske en gennemgang af sager i sundhedsvæsenet med selv-
mordstruede personer med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. kommet ind via 
skadestuen. Journaldata og interview med personale. Endvidere lægger man i model-
projektet op til en udvidelse i form af en historisk gennemgang af journaler, ud over de 
aktuelle patienter der inkluderes, jævnfør problemet med at få patienter nok til projek-
tet. I projektets fase 2 vil der blive gennemført interview med familier til personer, som 
man er kommet i kontakt med via fase 1, såvel som interview med personer fra miljøet 
med kendskab til etnisk kultur, familieforhold og skikke. Der anvendes semi-
strukturerede interviews. 
 
Resultater 
Modelprojektet har haft problemer med rekruttering af den relevante målgrupper og har 
således kun kunnet inkludere 27 klienter med anden etnisk baggrund, der var identifice-
ret via visitation fra Amager. En enkelt af disse kom dog fra Bispebjerg Hospital. Af de 
27 indvilgede 23 i at deltage i projektet, hvor efter der er gennemført interviews med 
disse personer. I enkelte tilfælde har der også været tale om opfølgende interview. 
 
Derudover er der gennemført 4-6 samtaler med de etniske miljøers ledere med henblik 
på at bidrage til at udvikle nye metoder til identifikation og tilbud til selvmordstruede 
og bidrage til at identificere barrierer. 
 
Der har ikke være noget organiseret (bevidst) tværfagligt samarbejde. Den helt afgø-
rende, primære ressource har været en psykiater, supporteret af en anden psykiater. 
Ligeledes har der ikke været noget systematisk tværsektorielt samarbejde trods for-
ventningen. Det har været forsøgt med kontakter til organisationer, såsom frivilligorga-
nisationer, NGO´er (bl.a. Røde Kors). Forsøg på at etablere et bæredygtigt samarbejde 
med andre organisationer og de andre psykiatriske afdelinger har voldt særlige proble-
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mer. I forhold til frivillige har modelprojektet haft kontakt til frivillige, men der har 
ikke været nogen systematisk rolle for frivillige i dette projekt.  
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Klienter – 
sygehus”. 
 
Driftsmodningsproblematikken er ikke indgået i modelprojektet. Projektets opfattelse 
er, at andre kan bygge videre på arbejdet. Dette er problematisk, hvis modelprojektet 
ikke har nogen ”snor” (kontakt) i forhold til nogen instans, der kan videreføre tanker og 
erfaringer fra modelprojektet. 
 
Selvmord og selvmordsforsøg er tabubelagt hos etniske minoritetsgrupper i højere grad 
end hos danskere. Modelprojektet har da også oplevet, at henviste patienter ikke møder 
frem, eller at de ubemærket forsvinder.  
 
 
 
Projektrapport: 
 
Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt mennesker med anden etnisk 
baggrund end dansk. Amager Hospital/Sct. Lucas, 2003. 
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Modelprojekt 85 
Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt unge i Odense (“Projekt 
livsmod“) 
Ungdomshuset, Odense 
 
Formål 
Projektets overordnede formål er gennem forebyggende aktiviteter i Odense midtby at 
udvikle metoder til at forebygge selvmordsforsøg og selvmord, samt at gøre en forskel 
for selvmordstruede unge. 
 
Målgruppe 
Unge i Odense med selvmordsadfærd, udsatte større børn og unge i Odense midtby 
med særlige behov og begrænset netværk, og unge der søger identitetsskabende aktivi-
teter og sociale fællesskaber, men har vanskeligt ved at opretholde en position i grup-
pen og let marginaliseres. Alle unge med kontakt til Ungdomshuset. Målgruppen er 
stort set fastholdt, idet dog enkelte udenfor ”via bagvej”.  
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet Ungdomshuset, der er placeret i Fritidsforvaltningen i Odense 
Kommune. En lærer og skole- ungdomsvejleder er projektleder. Derudover deltager 
Ungdomshusets vejlednings- og rådgivningsteam i forskelligt omfang afhængig af ak-
tivitet. Projektet har både en styregruppe og en følgegruppe, som begge har fungeret 
godt. Styregruppen består af repræsentanter for forskellige forvaltninger i Odense 
Kommune og fra Ungdomshuset. Følgegruppen består af forskellige samspilspartnere.  
 
Modelprojektet har endvidere samarbejdet med Center til Forebyggelse af Selvmords-
forsøg og Selvmord, Center for Selvmordsforskning, Landsforeningen af Efterladte, 
Netværkskontakten, såvel som at der har været tværfagligt samarbejde inden for Ung-
domshuset. 
 
Anvendte metoder 
Der er først og fremmest tale om et kompetenceudviklingsprojekt. Der skal i modelpro-
jektet ske metodeudvikling, opkvalificering og netværksdannelse med henblik på: 

• At skabe en fællesnævner mellem de tværfaglige indfaldsvinkler til udvikling af 
metoder, der bygger på tillid og dialog. 

• At synliggøre analyseredskaber og strategier. 
• At være rygrad i en udvikling af Ungdomshusets bevidstgørelse og kvalificering 

af selvmordsforebyggende indsats. 
• At fremme og bygge styrkesiderne hos forebyggelses-teamet, som en pædago-

gisk praksis i relationen til de unge. 
 
Der har herudover været henvist en række unge til projektet med henblik på bistand og 
støtte – og med henblik på eventuel viderevisitering i de tilfælde hvor dette blev fundet 
nødvendigt. 
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Resultater 
I forhold til kompetenceudvikling er der ved tilknyttet psykolog gennemført individuel 
supervision, såvel som gruppesupervision, hvor i 10-15 har deltaget. Der er i begrænset 
omfang gennemført forsamtaler med unge ved psykolog.  
 
Kompetenceudvikling af medarbejdere i Ungdomshuset har bestået af kursusforløb 
specielt til Ungdomshusets Vejlednings- og Rådgivningsgruppe (VR Team) med ca. 
15-22 deltagere afhængigt af kursus (fyraftensmøder, startkonference, kursusdage, te-
maeftermiddage).  
 
Der har været gennemført livsmodsundervisning på fem skoler for elever i aldersgrup-
pen 15-18 år (80 elever i 10. klasse og ca. 35 unge i særligt tilrettelagte undervisnings-
forløb). 
 
Der er etableret en åben rådgivning, UNG INFO, i Ungdomshuset. Inden åbning deltog 
55 personer i dialogmøde om Ung Info konceptet. Rådgivningen er bemandet med så-
vel faste som frivillige medarbejdere. 
 
Der har både været et tværfagligt og et tværsektorielt samarbejde i modelprojektet, bå-
de internt og eksternt. Det tværsektorielle samarbejde har bl.a. været i forhold til ud-
dannelsesinstitutioner, socialcentre, Ungekontakten i kommunen m.v. Men også via 
den måde projektet er bygget op på rent organisatorisk, hvor kommunens socialforvalt-
ning, serviceforvaltning og børn og unge forvaltning deltager. 
   
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Personale – 
Kompetenceudvikling”. 
 
Livsmod er efter projektafslutning etableret som en selvstændig del af Ungekontakten. 
Derudover er der afsat tid til at rådgive/orientere fagpersoner på skoler og områdekon-
torer om problemstillinger i forhold til unge og selvmordsadfærd. 
 
Driftsmodning og implementering er således gennemført, hvorfor modelprojektets ini-
tiativer, tiltag og erfaringer videreføres. 
 
 
Projektrapport: 
 
Evalueringsrapport for projekterne: Modelprojekt til forebyggelse af selvmordsforsøg 
og selvmord blandt unge i Odense & VR-team, projekt for metodeudvikling af Vejled-
nings- og Rådgivningsindsatsen, som særlig støtte til svagtstillede børn og unge i 
Odense Midtby. Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter for Korsløkke 
Ungdomsskole, 2003 
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Modelprojekt 88 (modelprojekt 33 er fase 1 og modelprojekt 88 er fase 2) 
Ældre og Selvmord 
Vejle Amt, Sundhedsforvaltningen 
 
Formål 
I første fase (modelprojekt 33) var formålet at afdække behov for kompetenceudvik-
ling, udvikling af det tværsektorielle samarbejde og samarbejde mellem de frivillige og 
den offentlige sektor i forhold til målgruppen ældre. Der var derfor tale om en kortlæg-
ning af ældre og selvmordsproblematikken, der lagde op til konkret afprøvning. 
 
Dette er netop formålet med modelprojekt 88, der har til formål at udvikle en ramme 
for kompetenceudvikling og udbygning af samarbejdsrelationerne mellem de forskelli-
ge interessenter/parter, der har kontakt med ældre. Dette skal mere specifikt: 
• Udformes så støtte til den ældre og hjælperen styrkes med vejledning og netværk. 
• Udgangspunkt i en kommunal hjemmepleje, deres ressourcer og samarbejdsparter. 
 
Målgruppe 
Den patientrelaterede målgruppe er ældre over 65 år, med selvmordsadfærd. Den per-
sonalerelaterede målgruppe er fagpersonale ansat i hjemmeplejen, prakt. læger, præster 
og frivillige (direkte målgruppe).  
I modelprojekt 33 var tale om en amtsligt baseret kortlægning samt en kvalitativ inter-
view i hjemmeplejen, praktiserende læger, præster o.s.v. i Horsens og Give kommuner. 
Disse 2 kommuner er karakteriseret ved at være henholdsvis en by-kommune og en 
land-kommune. 
 Modelprojekt 88 tager udgangspunkt i samme målgruppe i Horsens og Give Kommu-
ner. 
  
Projektorganisering 
Begge projekter er  tilknyttet Sundhedsforvaltningen, Vejle Amt. Der er en ekstern pro-
jektleder på modelprojekt 88, som gennemfører projektet i samarbejde med Vejle Amt.  
Derudover købes der undervisere til undervisning i modelprojekt 88. Modelprojekt 88 
har en tværsektoriel arbejdende styregruppe med repræsentanter fra Vejle Amt (sund-
hedsforvaltningen, psykiatrisk informationscenter, medieafdelingen og center for ud-
vikling og uddannelse),  og projektleder. Medlemmer af styregruppen bruges også i 
undervisningssammenhæng. Horsens og Give kommuner trak sig fra styregruppen da 
de var repræsenteret i de lokale følgegrupper. Endvidere har projektet en officiel tvær-
sektoriel baggrundsgruppe (som i modelprojekt 32) med praktiserende læge, embeds-
læge, Kolding Selvhjælp, sygehuspræst, politi, sygehus- og amtslige repræsentanter. 
 
I Horsens gennemføres projektet i Distrikt Syd i hjemmeplejen, mens det i Give gen-
nemføres i hele hjemmeplejen. Der er separate følgegrupper i de to kommuner. I 
Horsens bestod den af  områdelederen for område Syd, en demenskoordinator,  en ple-
jehjemsleder og en socialrådgiver. I Give Kommune bestod den af 2 demenskoordina-
torer, en medarbejder vedrørende forebyggende hjemmebesøg og den konst. Chef for 

 204



ældre sektoren. Modelprojektets projektleder er sparringspartner/katalysator i forhold 
til begge følgegrupper. Der er samarbejde mellem kommunerne om de offentlige fore-
drag. 
 
Der er således en høj grad af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, såvel som sam-
arbejde med frivillige, i modelprojekt 88. 
 
Anvendte metoder 
Modelprojekt 33 består af: 
• Audit. Embedslægeinstitutionen har gennemgået dødsattester hos alle over 65 år der 

har begået selvmord i perioden 1996-2000 i Vejle Amt. 
• Kvalitativ interview undersøgelse. Enkeltinterview (3 praktiserende læger og 3 

præster) og fokusgruppeinterview (7 grupper med i alt 32 personer) 
 
Modelprojekt 88  består af: 
 
• Undervisning af fagpersonale (nøglepersoner/informanter) og frivillige. 

- I Give er der tale om et 3 måneders kursusforløb for nøglepersoner i ældreplejen 
og frivillige. Begge kursusforløb har bestået af 2 hele dage og 5 eftermiddage.. 
Social- og sundhedsassistenterne og  social- og sundhedshjælpere indgik ikke i 
kursusforløbet da Give Kommune i samme perioden var ved at gennemføre et 4 
ugers kursus for denne medarbejdergruppe. Denne gruppe blev i stedet under-
vist via 6 temaaftener, med udgangspunkt i erfaringerne fra Horsens Kommune 

- I Horsens blev undervisningen gennemført over 5 temaaftener á 3 timer for so-
cial- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i distrikt Syd. I dis-
se temaaftener var der mulighed for at medarbejdere fra de øvrige distrikter fri-
villigt kunne deltage. Desuden er der gennemført et tre dages kursus for syge-
plejersker fra hvert af de 8 distrikter, præster, praktiserende læger, socialrådgi-
vere. For de  Frivillige blev der afholdt et 1 dagskursus og 1 eftermiddag. 

• Informationsmateriale til kursisterne 
- Mappe med information om emnet og en oversigt over samarbejdspartnere. 
- Håndbog til brug for den enkelte medarbejder (eksempel). 

• Model for samarbejde internt og eksternt (forskellig i hhv. Horsens og Give). 
 
Resultater 
I delprojekt 33 er der lavet en audit på 52 selvmord. Den efterfølgende afdækning (in-
terview) gav viden om hvordan ældres tale om døden og selvmord påvirker fagpersona-
let og om hvad personalet har behov for, af øget kompetence.   
 
På baggrund af delprojekt 33 er der i  delprojekt 88  udarbejdet undervisningsmateriale 
og en inspirationsmappe, som beskrevet oven for, til brug for kompetenceudviklingen, 
såvel som at der er udarbejdet andet informationsmateriale med oplysninger og PR for 
projektet og dets udbredelse.  
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Konkret i forhold til kompetenceudviklingsaktiviteten er der i Horsens Kommune gen-
nemført 4 offentlige arrangementer med foredragsrækker, 5 temaaftener, 3-dages tvær-
fagligt kursus, samt kursus af 1½ dag henvendt til de frivillige. I Give Kommune er der 
gennemført 4 offentlige arrangementer for alle interesserede, 2 gange 2 heldags- og 5 
halvdagsundervisningsdage for frivillige, og to gange tværfagligt kursus (2 hele og 5 
halve dage) for fagpersoner i hjemmeplejen og 6 temaaftener for SSH og SSA. I alt har 
mere end 500 personer medvirket.  
 
Det tværfaglige samarbejde, det tværsektorielle samarbejde, såvel som samarbejde med 
frivillige har fungeret tilfredsstillende i begge kommuner. Præster og praktiserende 
læger har kun i begrænset omfang taget imod tilbuddet om deltagelse. Endelig har der 
været gennemført en spørgeskemaundersøgelse til fagpersoner og frivillige med hen-
blik på intern evaluering af undervisningen i modelprojektet. 
  
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”personale – 
kompetenceudvikling”. 
 
Kommunerne er i stand til at føre modelprojektet videre. Nyansatte bliver introduceret 
til de udarbejdede handleplaner og det tværsektorielle samarbejde.  
 
I Horsens Kommune er erfaringerne givet videre til de øvrige distrikter, da nøgleperso-
ner herfra har deltaget i undervisningen. 
 
I Give Kommune er der gode forudsætninger for at samarbejde med de frivillige, da der 
forud for modelprojektet allerede var etableret et vist samarbejde mellem de frivillige 
og hjemmeplejen. Give Kommune har ikke problemet med at udbrede konceptet til 
hele hjemmeplejen. 
 
Projektet er forankret i de kursustilbud der gratis tilbydes samtlige kommuner i Vejle 
Amt i amtsundhedsplejerskens regi. 
 
Der er generelt tale om et godt og interessant modelprojekt med stor generering af vi-
den og aktivitet. 
 
 
Projektrapporter: 
 
Ældre og selvmord. Rapport af kortlægningsundersøgelse, Vejle Amt, april 2002. 
 
Modelprojekt. Forebyggelse af selvmord blandt ældre. Vejle Amt. Evalueringsrapport. 
Resultat, ressourcer og proces. Vejle Amt, november 2003. 
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Modelprojekt 90   
Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg hos mænd, der er i krise efter brudt 
parforhold 
Stolpegården, Københavns Amt 
 
Formål 
Formålet med modelprojektet var at styrke indsatsen overfor risikogruppen ”mænd i 
krise efter skilsmisse” og tilbyde psykoterapeutisk intervention i form af gruppesessio-
ner.  
 
Der skal som led i projektet: 
• Udvikles en metode til identifikation af mænd, der er selvmordstruede efter 

separation eller skilsmisse. 
• Findes en måde hvorpå målgruppen motiveres for intervention. 
• Udvikles et acceptabelt og målrettet psykologisk tilbud (gruppebaseret). 
 
Det vigtigste arbejde består i at finde egnede i målgruppen. Problemet er at en tredjedel 
ikke kommer til samtalen og at halvdelen melder fra til gruppen før dens start.  Der skal 
derfor arbejdes med, hvordan identifikationen og fastholdelsen i projektet mere præcist 
skræddersys til at imødegå disse problemer.  
 
Der er foregået en løbende rekruttering fra de praktiserende læger og via forskellig an-
noncering. 
 
Målgruppe  
Målgruppen for projektet  er voksne mænd, som efter brudt parforhold udvikler symp-
tomer eller risikoadfærd, der kan relateres til separation/skilsmisse, herunder selv-
mordstanker og evt. symptomatisk misbrug af alkohol eller sedativa, der endnu ikke er 
så udviklet, at det er hindrende for en terapeutisk alliance. Er sidstnævnte tilfældet vil 
det være en eksklusionsgrund. Patienter i psykiatrisk behandling kan heller ikke indgå. 
 
Det er planen at disse voksne mænd skal indgå i en gruppe på 8 personer ledet af to 
trænede gruppeterapeuter. 
 
Igennem projektperioden er der dog sket et vist skred i inklusionskriterier i retning af 
inklusion også af misbrug/alkoholproblemer. Flere er dog samtidigt kommet igennem 
et forløb end oprindeligt forudsat.  
 
Projektorganiseringen 
Projektet er tilknyttet Stolpegården, Københavns Amt og behandlingen sker inden for 
rammerne af Københavns Amtssygehus Gentofte, Psykiatrisk afdeling V, Stolpegår-
den. 
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Ud over projektlederen, der er psykiatrisk overlæge, indgår der en kollega/konsulent i 
projektet, som sammen med projektlederen har seminarerne med patienterne. Endvide-
re indgår den praktiserende læge i et samarbejde, såvel som der er samarbejde med an-
dre psykoterapeuter på Stolpegården. 
  
Projektet har ikke nogen styre- eller følgegruppe, men der er opmærksomhed på 
projektet i ledelsesgruppen på Stolpegården. 
 
Derudover forventes der internt samarbejde i forhold til Stolpegården og de øvrige te-
rapeuter på Stolpegården, såvel som eksternt samarbejde med socialforvaltninger og 
sagsbehandlere i området, psykiatriske skadestuer, praktiserende læger og praksiskon-
sulenter, frivillige foreninger (Skilte mænd, Foreningen FAR) og interesseorganisatio-
ner. 
 
Anvendte metoder 
Metoden i modelprojektets tilbud består i gruppebehandling i en gruppe på op til 8 del-
tagere ledet af to trænede terapeuter. Der er tale om en temafokuseret gruppe med fo-
kus på skilsmisse, til forskel fra en terapigruppe, hvor alt kan komme op. Det vil sige, 
at gruppen er homogen i forhold til problematikken. Gruppen er åben for nye medlem-
mer løbende. Seminarer/sessioner er af 1½ times varighed hver uge i op til 6 måneder.  
 
Hvis man sidder med et uløst problem efter de 6 måneder er der efterfølgende tilbud 
om enkelte opfølgende individuelle samtaler hos behandlere, afhængigt af behov, inden 
for de efterfølgende 3 måneder. 
 
Endvidere pågår der i projektperioden kompetenceudvikling til de øvrige ansatte på 
Stolpegården. Hvis det er meningsfyldt skal der måske etableres noget permanent fore-
byggende. Kolleger vil modtage undervisning/cases i 2003. 
 
Resultater  
Der har i alt være henvist 36 klienter til modelprojektet. Heraf er der gennemført forløb 
for 22 af klienterne, idet 6 udeblev efter henvisning fra forsamtale, mens 8 ikke var 
inden for målgruppen, droppede ud eller alligevel ikke ønskede at deltage i projektet. 
For de 22 klienter er der gennemført 26 sessioner (grupper) af et halvt års forløb. 
 
Der har kun været tværfagligt samarbejde internt på Stolpegården. Der har ikke været 
noget tværsektorielt samarbejde, som det ellers var forudsat i projektet og dets projekt-
beskrivelse til f.eks. socialforvaltninger, sagsbehandlere og frivilligorganisationer. For-
udsætning om blandt andet at inddrage frivilligorganisationer er således ikke realiseret. 
Dog har der været lidt tværsektorielt samarbejde via kontaktgruppe med praktiserende 
læger, men det favner også over Stolpegårdens øvrige aktiviteter. 
 
Har været lidt kompetenceudvikling på Stolpegården via interne aktiviteter, hvor selv-
mordsaspektet er blevet mere integreret. 
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MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Klienter – 
Primær sundhedssektor/socialsektor”. 
 
Modelprojektet kommer ikke i drift, så aktiviteterne udfases med projektets afslutning. 
Dog skulle projektet have medført, at der mere bredt på Stolpegården nu tages nogle 
standarder omkring selvmordsforebyggelse med ind i forskellige sammenhænge. Det 
ændrer dog intet på, at man ikke fremadrettet vil være i stand til systematisk, strukture-
ret at arbejde med skilsmisseramte mænd ud fra en selvmordsforebyggende vinkel. 
 
Den smalle, Stolpegård-interne projektorganisering har måske haft betydning i forbin-
delse med manglende driftsmodning, og man har måske manglet en ekstern ”sponsor” i 
form af en styregruppe, som kunne have solgt projektet videre. 
 
Der er næppe tvivl om, at en række konkrete personer har haft gavn af og fået konkret 
hjælp som følge af projektet. Der har været gode evalueringer fra deltagerne. 
 
 
Projektrapport: 
 
Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg hos mænd, der er i krise efter brudt par-
forhold. Modelprojekt nr. 90. Statusrapport. Stolpegården. Københavns Amt, 2003. 
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Modelprojekt 94 
Kvalitetssikring af det frivillige arbejde på Livslinien 
Livslinien 
 
Formål 
Modelprojektets formål har været at foretage kvalitetssikring af Livsliniens telefonlinie 
gennem kompetenceudvikling af de frivillige medarbejdere samt kvalitetssikring af 
rekrutterings- og uddannelsesforløb.  
 
Målgruppe 
Målgruppen har været frivillige, der arbejder for Livslinjen, og personer, som er ved at 
blive ”ansat” på Livslinjen som rådgivere. Der er ikke foretaget ændringer i målgrup-
pen. Det var forudsat, at der over en 2 årig periode ville deltage ca. 75-135 personer i 
projektet. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet Livslinien. Projektlederen er afdelingsleder i Livslinien. Alle fa-
ste medarbejdere på Livslinien har været med til at planlægge og udføre projektet. 
 
Projektet har ikke haft en decideret styregruppe, men har været forankret i Livliniens 
bestyrelse og ledelse m.v. 
 
Der har som led i projektet været oprettet en netværksgruppe med deltagelse af lede-
re/medarbejdere fra andre telefonrådgivninger og med forudsætning om gennemførelse 
af en temadag om rekruttering af medarbejdere til frivillig telefonrådgivning. 
 
Den forudsatte netværksgruppe har reelt ikke fungeret i det planlagte omfang. 
 
Anvendte metoder 
Metoden kan opdeles i følgende trin: 
 
• Udarbejdelse af procedurer og indhold omkring rekruttering, uddannelse, supervisi-

on og videreuddannelse i forhold til det frivillige arbejde ved telefonlinien.  
• Udvikling af instrumenter til kvalitetssikring.  
• Udarbejdelse af materiale til undervisning, vejledning og rekruttering af frivillige 

samt materiale til brug for visitation af selvmordstruede videreudvikles.  
• Afholdelse af temadag om rekruttering af frivillige medarbejdere som led i metode- 

og erfaringsudveksling med andre frivilligbaseret telefonlinier. 
 
Resultater 
I modelprojektet har det været planlagt forskellige undervisningsforløb for frivillige i 
Livslinien (Introduktionskursus, modul I og modul II og modul III).  
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Der har været afholdt fire Introduktionskursusforløb for 123 nye frivillige medarbejde-
re i perioden, ligesom der har været gennemført tilnærmelsesvist samme forløb for 60 
frivillige, der allerede var tilknyttet Livslinien, da modelprojektet startede.  
 
Der har været afholdt kvartalsvise temaaftner for alle frivillige medarbejdere. Der er 
blevet udviklet en personalehåndbog. Og der er sikret kvalitetssikring gennem udvik-
ling af rekrutteringsprocedurer. Antallet af rekrutteringssamtaler i projektperioden har 
været 174. 
 
I forhold til det tværfaglige samarbejde har der kun været uformelle kontakter og inter-
ne indsatser fra forskellige faggrupper på Livslinien. Tværsektorielt samarbejde har der 
været i mindre omfang end forudsat, jf. også det ovenfor anførte omkring netværks-
gruppen.  
 
MUUSMANN’s vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”Personale – 
Kompetenceudvikling”. 
 
Der har været kørt flere frivillige gennem kompetenceudvikling (Introduktionsforløb) 
end forudsat/forventet. 
 
Undervisningsmateriale og uddannelsesmetoder, således som det er udviklet via mo-
delprojektet, kan anvendes videre frem og vil blive integreret i kompetenceudviklingen. 
Der er i henseende til driftsmodning satset på fastholdelse af det niveau, modelprojektet 
har givet anledning til – bl.a. via ansættelse af yderligere en medarbejder. 
 
Formål og fokus samt scope er fastholdt gennem projektforløbet, der i alt væsentligt 
vurderes som velgennemført  
 
 
Projektrapport: 
 
Kvalitetssikring af det frivillige arbejde med forebyggelse af selvmord og selvmords-
forsøg i Danmark – en drejebog. Livslinien, December 2003. 
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Modelprojekt 100 
Modelprojekt vedrørende kvalitetssikring af tilbud til en særlig gruppe patienter 
Forebyggelsescentret, Fyn Amt 
 
Formål 
Projektet har til formål at undersøge om de personer, der foretager selvskadende hand-
linger ved at slå hænder og fødder igennem glas eller knuser glas med hænderne, også 
har tanker om selvmord og selvmordsforsøg. Der sigtes mod at kvalitetssikre det be-
handlingstilbud, som Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd yder, herunder at 
undersøge, om der er brug for nye behandlingsmodeller målrettet denne patientgruppe.  
 
Målgruppe 
Patienter som er behandlet ved skadestuen ved Odense Universitetshospital for skader 
ved slag, stød eller knusning af glas eller spejle. Skadestuen informerer centret om så-
danne skader via skadekort. Der ses bort fra psykotiske personer i behandling, border-
line patienter i behandling, patienter med dobbeltdiagnose, trafiktilskadekomne og per-
soner som er kommet til skade ved fald. Målgruppen er siden blevet udvidet til dem der 
har slået arme, ben, hoved i lygtepæle, ruder. 
 
Projektorganisering 
Projektet er tilknyttet Center for Forebyggelse af selvmordsadfærd, Psykiatrisk afdeling 
P, Odense Universitetshospital. Centrets leder er projektansvarlig og der er knyttet en 
projektleder til projektet. Der er ikke en formel styregruppe for projektet, men i praksis 
fungerer personalet på centret (afdelingslæge, socialrådgiver og sygeplejerske) som 
styregruppen. Der er ingen følgegruppe. 
 
Der er gennemført tværfagligt arbejde i regi af centret og tværsektorielt samarbejde 
med skadestuen, der opsporer patienter til projektet. Ellers ikke. 
 
Anvendte metoder 
Projektlederen modtager skadeskort fra somatiske skadestuer vedr. personskader med 
glas. Efterfølgende indkaldes klienterne til en samtale senest 14 dage efter skaden med 
projektlederen, som ved brug af Pierces intentionsskala og Becks håbløshedsskala fore-
tager en vurdering af, om klienternes har haft suicidal hensigt. 
 
Hvis dette er tilfældet tilbydes klienten at deltage i et rådgivningsforløb ved Center for 
forebyggelse af selvmordsadfærd eller anden relevant institution. 
 
Hvis projektet viser, at en del af personerne har haft suicidal hensigt vil der i samarbej-
de med den somatiske skadestue blive udarbejdet nye procedure, der kan føre til kvali-
tetssikring af arbejdet med at identificere og henvise patienter til behandling på Center 
for forebyggelse af selvmordsadfærd. 
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Resultater 
Af 144 patienter, som har været henvist til projektet fra somatisk skadestue efter be-
handling for impulsive selvskader, reagerede de 120 ikke på henvendelsen for Center 
for Forebyggelse af Selvmordsadfærd . Af de resterende 24 patienter, takkede 6 nej, og 
6 der havde indvilget mødte ikke op. Materialet for modelprojektet udgøres derfor af 
12 patienter, som havde taget imod tilbudene fra Center for Forebyggelse af Selv-
mordsadfærd.. Af disse fandtes ingen med suicidal adfærd. 
 
Både det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde, såvel som samarbejdet med 
frivillige (f.eks. frivilliggrupper omkring voldsramte) har fungeret tilfredsstillende i 
modelprojektet. Somatisk skadestue har ikke påtaget sig andre opgaver, end at levere 
skadekort. Dette problem er dog ikke fulgt op fra centrets side. Det tværsektorielle 
samarbejde, herunder med frivillige, har været begrænset. 
 
Forsættelse i nyt projekt 
I undersøgelsen ”Modelprojekt vedrørende kvalitetssikring af tilbud til en særlig grup-
pe patienter” nr. 100 kom det frem, at kun lidt over 16 procent af de 144 patienter, der 
indgik i dette kvalitetssikringsprojekt, responderede på det tilsendte brev fra Center til 
Forebyggelse af Selvmordsadfærd.  
 
Det affødte spørgsmålet: Hvor mange af de personer, der får tilsendt centrets standard-
brev responderer egentlig på det? 
 
Der er ikke tidligere blevet foretaget en registrering af, hvor mange patienter, der har 
været i behandling på OUH efter et selvmordsforsøg uden efterfølgende at have fået 
tilbudt selvmordsforebyggende behandling i Center til Forebyggelse af Selvmordsad-
færd. Det var også uklart, hvor mange patienter, der årligt får tilsendt centrets stan-
dardbrev, ligesom der mangler oplysninger om responsen på dette brev.  
 
Der er på OUH etableret et samarbejde for at sikre, at en behandler tager over, inden 
den forgående behandler slipper kontakten. I praksis sker det dog, at en del patienter 
slippes, uden at den næste behandler har taget over. Af samme årsag er Center til Fore-
byggelse af Selvmordsadfærd’s intense opsporing af  selvmordsforsøgere med et 
udækket behandlingsbehov vigtig. 
 
Af de 144 klienter, der i året 2002 var inkluderet i Center til Forebyggelse af Selv-
mordsadfærd’s målgruppe, var der i alt 58 personer, der havde haft tilknytning til en 
eller flere afdelinger på OUH og som efterfølgende havde fået tilsendt et standardbrev. 
For disse personer var standardbrevet det eneste tilbud om efterfølgende specifik tilret-
telagt selvmordsforebyggende behandling.  
 
Af de 58 patienter modtog de 25 behandlingstilbud fra Center til Forebyggelse af 
Selvmordsadfærd, mens 33 patienter ikke reagerede på det tilsendte standardbrev. Af 
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de 97 klienter, som i 2002 fik kontakt med Center til Forebyggelse af Selvmordsadfærd 
via en afdeling på OUH, kom de 25 i behandling som resultat af standardbrevet - dvs. 
at ca. en fjerdedel af Centrets klientel ikke ville have modtaget nogen form for selv-
mordsforebyggende behandling, hvis ikke de havde modtaget standardbrevet 
 
I glasprojektet responderede knap 17 % på den udsendte invitation til at deltage i un-
dersøgelsen. Dette er meget lavt, og var den motiverende faktor til at undersøge re-
sponsen på standardbrevet,  som viste sig at være knap 43 %. 
 
Det opfølgende projektet viser, at den rutine, som Center til Forebyggelse af Selv-
mordsadfærd har oparbejdet med hensyn til udsendelse af standardbreve til selvmords-
forsøgere har en positiv effekt, idet en fjerdedel af patienterne fra Odense Universitets-
hospital derved opfanges og kommer i behandling udelukkende som følge af dette brev 
 
MUUSMANNs vurdering 
Projektet er i den tværgående evaluering grupperet under hovedgruppen ”klienter – 
sygehus”. 
 
Modelprojektet er ikke kommet i drift, idet resultater fra projektet har indikeret, at der 
ikke er den risikogruppe som man forestillede sig, eller at den i hvert fald ikke kunne 
identificeres på denne vis. MUUSMANN betragter det generelt som en rigtig beslut-
ning at stoppe projektet på dette tidspunkt, hvor den forventede målgruppe ikke viser 
sig at være til stede. 
 
 
Projektrapport: 
 
Afsluttende rapport for modelprojekt vedrørende kvalitetssikring af tilbud til en særlig 
gruppe patienter (projekt 100). Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd, Fyns 
Amt, 2003. 
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Bilag 2. Erfaringer fra evaluering af modelforsøg i Norge 

1. Indledning 
 
I Norge blev der i 1994 iværksat en handlingsplan for forebyggelse af selvmord (Hand-
lingsplan mot selvmord, 1994), som indeholder en række modelforsøg med behand-
lingstiltag og opfølgningstiltag. Handlingsplanen blev afsluttet med udgangen af 1999 
og er såvel undervejs som efterfølgende blevet evalueret.  
 
Med henblik på at sikre, at de norske erfaringer med evaluering af modelprojekter ud-
nyttes i den danske evaluering, er der fortaget en kortfattet beskrivelse af resultaterne 
fra evalueringen af den del af den norske handlingsplan, som omhandler modelforsøg 
med behandlingstiltag og opfølgningsindsats.  
 
Ved udformning af beskrivelsen af de norske erfaringer er der især søgt efter informa-
tioner om: 
 
• De anvendte evalueringsmetoder. 
• Erfaringer med brug af evalueringsmetoderne, herunder metodens evne til at udpe-

ge velfungerende modelprojekter. 
• Resultaterne fra evalueringen, det vil sige hvilke projekter havde en god forebyg-

gende effekt.  
 
Det skal påpeges, at der ikke er tale om en fuldstædig beskrivelse af de norske model-
forsøg og den norske evaluering, men en udpegning af centrale metoder i og resultater 
fra evalueringen, som bør indgå i grundlaget for udformningen af evalueringen af de 
danske modelprojekter. Beskrivelsen omfatter således heller ikke den norske hand-
lingsplans indsats for øget forskning, styrkelse af ressourcemiljøer og formidling. 

I rapporten defineres selvmord i overensstemmelse med den danske handlingsplan som 
”en handling med dødelig udgang, som afdøde med viden eller forventning om et døde-
ligt udfald selv havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den 
døde ønskede forandringer”. Tilsvarende defineres selvmordsforsøg som ”en handling 
uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lig-
nende eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis 
andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede 
forandringer via handlingens forventede konsekvenser”. Endelig defineres recidivsand-
sandsynligheden som sandsynligheden for at personer, der har forsøgt at begå selvmord 
inden for en given periode, foretager nye selvmordsforsøg. 

I det efterfølgende afsnit 2 beskrives den anvendte metode ved indsamling af informa-
tioner om evalueringerne af de norske modelforsøg, mens afsnit 3 beskriver erfaringer-
ne fra den norske evaluering. 
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2. Metode 
 
Ved indsamling af information om evalueringen af de norske modelforsøg i forbindelse 
med handlingsplanen er der taget kontakt til Nils Petter Reinholdt, Oppland Sentralsy-
kehus og Irene Sørås, Agenda Utredning & Utvikling AS. 
 
Nils Petter Reinholdt var projektleder i Statens Helsetilsyn for handlingsplanen, mens 
Irene Sørås gennemførte den eksterne evaluering for Statens Helsetilsyn.  
 
Ud over materiale modtaget fra ovennævnte er der hentet materiale om handlingspla-
nen og evalueringen heraf fra følgende hjemmesider:  
 
• Seksjon for selvmordsforskning og –forebygging ved Universitetet i Oslo: 

http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/ 
• Tidsskriftet Suicidologi: http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/index.html 
• Statens helsetilsyn: http://www.helsetilsynet.no/ 
 
Referencerne på det, der er anvendt i rapporten, findes i litteraturlisten sidst i denne 
rapport. 
 
 
3. Erfaringer fra evalueringen af de norske modelprojekter 
 
Beskrivelsen af evalueringen af de norske modelprojekter er opdelt i beskrivelse af 
baggrunden og målsætning for handlingsplanen, beskrivelse af modelforsøgene, be-
skrivelse af organisering af evalueringen og beskrivelse af resultater fra evalueringen. 
Desuden beskrive afslutningsvis en række øvrige erfaringer fra de norske modelforsøg, 
som er relevante i forhold til udformning af en dansk evaluering. 
 
 
3.1. Baggrund, målsætning og ressourceforbrug 
 
I 1993 blev der i Norge udarbejdet et ”Nasjonalt program for forebygging av selvmord 
i Norge” på foranledning af Helsedirektoratet. Baggrunden herfor var bl.a., at antallet 
af selvmord i 1988 var vokset betydeligt i forhold til de foregående 10 år og var kom-
met op på 708 selvmord, svarende til 16,8 ud af 100.000 indbyggere. 
 
To år senere blev ”Handlingsplan mot selvmord 1994-1998” udarbejdet af Statens Hel-
setilsyn (1995) og tiltrådt af Stortingets socialkomité. Planen blev senere forlænget 
med et år til 1999. 
 
Handlingsplanen havde som overordnet målsætning, at sundhedsvæsenet skulle bidrage 
til at reducere selvmordshyppigheden i Norge. Handlingsplanen var primært rettet imod 
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befolkningsgrupper med særlig risiko for selvmord, og følgende virkemidler blev an-
vendt i planen (Statens Helsetilsyn, 2000A): 
• Samlet beskrivelse af tilgængelige kundskaber, stimulering af forskning og etable-

ring af regionale ressourcemiljøer. 
• Udvikling af uddannelsesprogrammer og kundskabsformidling til relevante offent-

lige myndigheder og frivilligorganisationer. 
• Kortlægning og evaluering af de eksisterende modeller for organiseret samarbejde, 

formidling af viden om gode modeller og eventuelt udvikling af nye modeller.  
 
Det er således kun den sidstnævnte del af handlingsplanen, som omhandler konkrete 
forsøg med forebyggelse af selvmord, og det er denne del, som beskrives herunder.  
Det samlede forbrug ved gennemførelse af modelforsøgene er ikke opgjort, men bud-
gettet for hele handlingsplanen inkl. etablering af forskningsmiljøer og uddannelses-
programmer var på ca. 41,5 mill. nkr. (Statens Helsetilsyn, 2000). 
 
 
3.2. Modelforsøgene 
 
Projektledelsen i Helsetilsynet besluttede undervejs i handlingsplanens forløb, at der 
skulle etableres kliniske projekter i alle fylker (amter), som skulle sikre erfaringsover-
førsel til det enkelte fylke. 
 
For at få støtte skulle projekterne: 
 
• Være forankret i institutionens ledelse og organiseret med en styregruppe. 
• Omfatte en tværfaglig behandlingskæde.  
• Have egenfinansiering af driften. 
• Have en projektbeskrivelse med målsætning om delmål, projektstyring, implemen-

tering og evaluering. 
 
Projekterne har i høj grad haft Bærumsmodellen som udgangspunkt og forbillede. Bæ-
rumsmodellen er kort beskrevet et projekt, som i 1983 blev igangsat i samarbejde mel-
lem Bærum sygehus og Asker og Bærum kommuner om behandling og opfølgning af 
personer, der har forsøgt at begå selvmord. Det selvmordsforebyggende arbejde blev 
foretaget af et team af ansatte fra Bærum sygehus og Helseetaten. Deres opgave bestod 
i at sikre, at personer, som havde forsøgt selvmord, og deres pårørende fik den rette 
opfølgning. Det centrale i modellen var således det forpligtende samarbejde mellem 
amtskommunen og primærkommunen omkring opfølgning af den enkelte patient. 
 
I forbindelse med handlingsplanen blev der givet økonomisk støtte til 17 modelforsøg 
for opfølgning af personer indlagt på sygehuset efter selvmordsforsøg. Der har ligesom 
i Bærumsmodellen været tale om behandlingskædeprojekter, som søger at få etableret 
en sammenhængende ”kæde” af behandlingstilbud til patienterne og deres pårørende. 
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En af de centrale intentioner med projekterne har været at få etableret et forpligtende 
samarbejde mellem primærkommunerne og sygehussektoren. 
 
I tabellen herunder er vist afsluttede og igangværende modelforsøg i Norge samt samt 
det fylke, hvor projekterne er gennemført (se 
http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/prosjekt.htm for yderligere information om projekter-
ne). Bemærk, at oversigten medtager flere end de 17 projekter, som finansieres af 
handlingsplanen. 
  
Tabel 1. Modelforsøg gennemført i forbindelse med den norske handlingsplan. 
Aker-prosjektet, Oslo. 
Prosjekt - Forebyggende arbeid mot selvmord blant unge i Nordland. 
Pårørendeprosjektet i Vest-Agder. 
VIP-prosjektet - Veiledning og informasjon om psykiske lidelser hos ungdom (Asker og 
Bærum) 
Selvmordsforebyggende tiltak v/Oppland Sentralsykehus, avd. Lillehammer 
Selvmordsforebyggende arbeid. Forankret i Gjøvik fylkessykehus og kommunene i Vest-
Oppland. 
SOS-prosjekt, Ålesund.  
Familievern - Selvmordsforebygging, Molde. 
Tiltak mot selvmord i Salten. Arbeid for livet 1996-1998. 
Selvmordsforebyggende tiltak, Kristiansand. 
Suicidmottak, Haugesund.  
Forebygging av selvmord i Skien. 
Selvmordsforebyggende prosjekt i Alta. 
Modellforsøk i selvmordsforebygging, Sanderud sykehus. 
Selvmordsforebyggende prosjekt i Hammerfest. 
Prosjekt mot selvmord, Fredrikstad. 
Haukelandprosjektet, Bergen. 
Tiltak mot selvmord, Buskerud sentralsykehus. 
Handlingsplan mot selvmord, Innherred sykehus. 
Forebygging av selvmord i Sør-Varanger/Øst-Finnmark 
Selvmordsforebyggende arbeid blant barn og unge i Indre Namdal (Grongprosjektet). 
Sårbar ungdom og sosial støtte, Oslo. 
Selvmordsforebyggende tiltaksgruppe, Moss. 
 
 
3.3. Evaluering af handlingsplanen  
 
Der blev i 1996 igangsat en ekstern evaluering af handlingsplanen. Evalueringen blev 
foretaget af Agenda Utredning & Utvikling. De gennemførte eksterne evalueringer kan 
opdeles i 4 delevalueringer: 
 
1. 1996: Procesevaluering. 
2. 1996-1997: Kortlægning af før-situationen. 
3. 1998: Evaluering af strategi, projektadministration og -proces. 
4. 1999: Evaluering af resultaterne. 
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Den sidstnævnte evaluering om resultaterne fokuserede på følgende problemstillinger: 
 

• Målopfyldelse vedrørende delmålet om øget og systematisk forskning. 
• Vurdering af de nationale og regionale ressourcemiljøer. 
• Evaluering af kurset ”Intervention mot selmordsfare”. 
• Vurdering af informationsstrategien i handlingsplanen. 

 
Resultaterne herfra er bl.a. beskrevet i Statens Helsetilsyn (2000A og 2000B) og Sørås 
(2000). 

 
Samtidig med denne eksterne evaluering gennemførte Helsetilsynet en intern undersø-
gelse, som havde som formål at beskrive de gennemførte modelforsøg. 
 
 
3.4. Resultater fra evaluering af modelforsøgene  
 
Agenda Utredning & Utvikling udformede i forbindelse med den første kortlægning af 
”før-situationen” i 1997 en liste med resultatmål for modelforsøgene. Disse resultatmål 
er opstillet herunder. 
 
Tabel 2. Resultatmål anvendt af Agenda Utredning & Utvikling. 
 
• Omfanget af integrerede tværfaglige og tværsektorielle forsøg over for målgruppen målt ved 

andelen af primærkommuner og amter, som har iværksat forsøg. 
• Et mere udstrakt samarbejde mellem den primære sundhedssektor og somatiske og psykia-

triske sygehusafdelinger målt ved omfanget af samarbejde og tæthed af samarbejde. 
• Stigning i den kliniske aktivitet. 
• Styrkelse og ansvarliggørelse af det primære sundhedssektor. 
• Spredning af metoder og resultater fra modelforsøg til andre amtskommuner og primær-

kommuner. 
 
Kilde: Statens Helsetilsyn (2000) 
 
I den afsluttende evaluering af den norske handlingsplan indgår disse resultatmål imid-
lertid ikke, og der foreligger ingen samlet evaluering af modelforsøgene. 
 
I stedet er der i forbindelse med handlingsplanen gennemført interne evalueringer i de 
enkelte modelforsøg. Statens Helsetilsyn (2000A) har på baggrund af evalueringerne af 
de enkelte modelforsøg og mundtlige redegørelser fra projektlederne udpeget en række 
centrale erfaringer:  
 
1. Erfaringer med anvendelse af Bærumsmodellen. 
2. Erfaringer med organisering og forankring af selvmordsprojekter. 
3. Erfaring med projektledelse. 
4. Erfaring med samarbejde med Helsetilsynet. 
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Ad 1. Erfaringer med anvendelse af Bærumsmodellen 
 
I en række af de gennemførte modelforsøg blev der taget udgangspunkt i Bærumsmo-
dellen, som indebærer etablering af et forpligtende samarbejde mellem sygehuse og 
primærkommuner. De gennemførte modelforsøg viste, at der ikke er nogen automatik i 
at overføre rutiner fra et sygehus til et andet. Baggrund herfor er både, at sygehusene er 
forskelligt organiseret, og at nogle sygehuse skal samarbejde med mange små kommu-
ner, mens andre sygehuse skal samarbejde med store kommuner. Det var således en 
gennemgående erfaring, at rutiner til sikring af sammenhængende behandlingskæder 
skal tilpasses den lokale organisation og de lokale muligheder og behov. 
 
I forbindelse med ovenstående var det ligeledes et generelt resultat, at tilbud til selv-
mordstruede bør inkluderes i eksisterende tjenester. Der bør således ikke etableres en 
ny, uafhængig institution til opfølgning af selvmordstruende patienter. I stedet bør mu-
lighederne for at lade disse tilbud indgå i organisationer eller tjenester rettet mod tilsva-
rende patientgrupper udnyttes.  
 
 
Ad 2. Erfaringer med organisering og forankring af selvmordsprojekter 
 
Modelforsøgene har også vist, at det er afgørende for etableringen af rutiner for be-
handlingen af selvmordstruede, at projekterne er forankret på fagligt og administrativt 
niveau. Samtidig skal der indgås forpligtende aftaler både internt i sygehusenes organi-
sation og med kommunerne.  
 
2 af de 17 modelforsøg er afsluttet før tiden på grund af dårlig forankring af projektet i 
sygehusets organisation. På yderligere 5 projekter har der været tilsvarende problemer 
vedrørende de strukturelle forhold og legitimitet for projektledelsen. Der har ligeledes i 
forhold til kommunerne været enkelte eksempler på manglende gennemslagskraft. 
 
Etablering af en strygegruppe med deltagelse fra sygehus og kommuner synes generelt 
at være afgørende for forankringen af modelforsøgene og fremdrift i projekterne.  
 
Generelt synes en række forhold at være medvirkende til, at forankringen af modelfor-
søgene er vanskelig. For det første er et sygehus en kompleks organisation, og patien-
ter, som indlægges efter selvmordsforsøg har ofte kontakt til mange afdelinger og per-
sonalegrupper, før patienterne udskrives. For det andet er der på sygehusene et højt 
tempo og stor udskiftning af personale.  
 
I en række projekter har der desuden været behov for at arbejde med personalets vi-
densniveau, og således har efteruddannelse vist sig at være en afgørende succesfaktor. 
 
Endelig har det i nogle projekter vist sig vigtigt at styrke forankringen ved at lade de 
etablerede rutiner indgå som en del af sygehusenes kvalitetssikringssystemer. 
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Ad 3. Erfaring med projektledelse 
 
Sammenligning af erfaringerne fra modelforsøgene tyder på, at projektledernes kvalifi-
kationer og egenskaber har betydning for de opnåede resultater. Således synes følgende 
kvalifikationer at være afgørende: 
 
• Kendskab til arbejdsområdet. 
• Kendskab til de organisationer, som projektlederne skal arbejde i forhold til. 
• Evnen til at være i dialog og kommunikere med primær og sekundær sektor. 
 
Projektledernes evne til at igangsætte uddannelsesinitiativer og bearbejde de mere 
holdningsmæssige aspekter i forhold til patientgruppen synes ligeledes af betydning for 
modelforsøgenes resultater. Det fremgår således af de afsluttende evalueringer fra pro-
jekterne, at kompetenceudvikling har været centrale elementer i alle modelforsøg. 
 
I forbindelse med forankring af projekterne har projektledernes evne til at markedsføre 
projekterne både internt i organisationerne og eksternt til pressen også været afgørende.  
 
Endelig synes stabilitet i projektledelsen at have været fremmende for arbejdet, mens 
udskiftning af projektlederne har været hæmmende for projekternes arbejde. 
 
 
Ad 4. Erfaring med samarbejde med Helsetilsynet 
 
I forbindelse med de ovennævnte problem med forankring af modelforsøgene har nogle 
projektledere påpeget, at det kan være en medvirkende årsag, at projekterne er iværksat 
efter et ”mildt press” (Helsetilsynet, 2000, s. 32) fra Helsetilsynet, og ikke som konse-
kvens af eksisterende lokalt engagement. 
 
Nogle projektledere har således peget på, at Helsetilsynet bør sørge for en lokal forplig-
telse, før projekterne igangsættes.  
 
Tilsvarende efterspørger mange projektledere et introduktionskursus tidligt i projektpe-
rioden, som kunne tydeliggøre forventninger og problemstillinger, som projektlederne 
ville møde lokalt.  
 
Helsetilsynet kunne således med fordel i højere grad have fungeret som en støtte i pro-
jektstyringen, mens de regionale ressourcemiljøer kunne bistå med faglig vejledning. 
 
Endelig bliver Helsetilsynets dobbeltrolle, som tilskudsforvalter og samtidig vejleder 
for de enkelte projekter, problematiseret af projektlederne. Desuden peger nogle pro-
jektledere på manglende fleksibilitet i forhold til at tage hensyn til lokale forskelle og 
lade projektlederne gå egne vej for at nå de opstillede mål. 
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3.5. Øvrige erfaringer fra de norske modelforsøg 
 
Ud over de erfaringer, som Statens Helsetilsyn har udpeget, kan der identificeres en 
række centrale resultater fra modelforsøgene og andre initiativer i forbindelse med den 
norske handlingsplan og evalueringen heraf, som har relevans i forhold til evalueringen 
af modelprojekterne i Danmark. Herunder beskrives således erfaringerne vedrørende 
evaluering af effekt på antal selvmordsforsøg, ressourceforbrug og organisering af 
selvmordsforebyggelse.  
 
 
3.5.1. Erfaringer vedrørende evaluering af effekter på antal selvmordsforsøg  
 
Herunder beskrives de overvejelser og resultater vedrørende måling af effekter på  
antallet af selvmord og selvmordsforsøg, som indgår i henholdsvis den samlede evalue-
ring af modelforsøgene, den enkelte interne evaluering og Bærumsmodellen. 
 
 
Den samlede evaluering 
 
I den gennemførte evaluering af den norske handlingsplan er der ikke foretaget evalue-
ring af projekternes effekt på antallet af selvmord. I rapporten (Statens Helsetilsyn, 
2000) henvises der til erfaringer fra evalueringer af strategier over for selvmord i andre 
lande, hvor det har vist sig kompliceret at måle effekten på selvmordsfrekvensen af 
strategier bl.a. på grund af.: 
 
• At selvmord er et lavfrekvensfænomen, og at der derfor kræves meget store popula-

tioner for, at effekt kan påvises. 
• At selvmord er et multifaktorielt problemkompleks, og at der således altid vil være 

flere mulige årsager til selvmord. Inden for de enkelte risikogrupper er det således 
også muligt at finde store forskelle i selvmordstallene, og der kan f.eks. også være 
regionale forskelle.  

• Det er vanskeligt at dokumentere de selvmord, som bliver forebygget, idet de ikke 
umiddelbart kan konstateres. 

• Måling af effekt kræver ofte en lang observationsperiode, ofte længere end de en-
kelte projekter varer. 

 
Muligheden for brug af recidivhyppigheden som resultatindikator synes ikke at indgå i 
overvejelserne. 
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De interne evalueringer 
 
Der er i enkelte af evalueringerne af de gennemførte modelforsøg foretaget undersøgel-
se af recidivhyppigheden i gruppen af behandlede patienter. Resultaterne fra to af de 
mest omfattende interne evalueringer er beskrevet herunder. 
Slutrapporten fra modelforsøget på Gjøvik Fylkesykehus, som er en af de mest opfat-
tende af de gennemførte evalueringer, indeholder eksempelvis de oplysninger, som er 
beskrevet i tabellen herunder (Gjøvik Fylkesykehus, 1998). 
 
Tabel 3. Oplysninger om effekt på antal selvmordsforsøg i evalueringen af  modelforsøg på 
Gjøvik Fylkesygehus.  
 
• I projektet blev 195 patienter fulgt i minimum 1 år efter indlæggelse på sygehus pga. selv-

påført skade. I denne gruppe var recidivhyppigheden på 21%. 
• Af de 195 patienter var 65 henvist til opfølgning fra de kommunale ressourcegrupper. For 

denne gruppe var recidivhyppigheden på 9%. 
• De resterende 130 patienter var henvist til opfølgning fra andre instanser. For denne gruppe 

var recidivhyppigheden på 27%. 
• Det vurderes, at resultatet sammenlignet med resultater fra tilsvarende større opfølgnings-

studier ikke er ud til at afvige i særlig grad. 
 
 
I dette projekt blev det ved gennemgang af journaler undersøgt, om de personer, som 
indgik i projektet, forsøgte at begå selvmord igen.  
 
I rapporten fra modelforsøget ”Akerprojektet” (Schjeldrup, 1999) foretages ikke en 
opgørelse af recidivhyppigheden i gruppen af personer, som modtager støtte. I stedet 
foretages en nøje beskrivelse af behandlede patienter. Således redegøres for: 
 
• Antal patienter. 
• Patienternes bopæl (kommune/bydel). 
• Patienternes køn. 
• Patienternes alder. 
• Antal konsultationer per patient. 
• Typer af konsultationer (på institution/i hjemmet/telefon). 
• Varighed af de enkelte konsultationer. 
• Varighed af samlet forløb per patient. 
 
 
Evaluering af Bærumsmodellen 
 
I Bærumsmodellen, som modelforsøgene i høj grad baseres på, blev der heller ikke 
foretaget egentlige effektstudier af om antallet af personer, som modtog behandling i 
projektet, efterfølgende foretog nye selvmordsforsøg. I stedet viste en undersøgelse at 
der i løbet af perioden 1984-1995 skete en reduktion i antallet af selvmordsforsøg i om-
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rådet med 53,5% (Dieselrud, 2000). I samme periode var der i området en dødelighed 
på 2,4% som følge af selvmord i løbet af en gennemsnitlig observationsperiode på 6,5 
år. Dette er relativt lavt i forhold til en fra forventet kumulativ mortalitet som følge af 
selvmord på 1-15% (påvist i studier med observationsperiode på 1-15 år).  
 
De gennemførte undersøgelser kan således ikke direkte påvise en effekt fra Bæ-
rumsmodellen, men bl.a. Dieselrud (2001) påpeger, at det ikke virker sandsynligt, at en 
53,5 % reduktion i antallet af selvmordsforsøg er opnået uden at årsagerne er knyttet til 
den systematiske opfølgning af de fleste, som forsøger at begå selvmord.  
 
 
3.5.2. Erfaringer vedrørende evaluering af ressourceforbrug 
 
I nogle af de gennemførte interne evalueringer af modelforsøgene er der foretaget be-
skrivelse af, hvor stort budgettet har været i projektet, men der er ikke foretaget egent-
lige opgørelser af det samlede ressourceforbrug. I stedet er det eksempelvis beskrevet, 
at der er ”… lagt en betydelig innsats, når det gjelder personellinnsats. Prosjektledelsen 
har brukt en del tid, i tillegg er det lagt ned mye tid på den enkelte skole” (Oppland 
fylkeskommune, 1996). 
 
I f.eks. modelforsøget fra Aker sykehus (Schjelderup et al. 1999) indeholder beskrivel-
sen af ressourceforbruget en oversigt over, hvor mange stillinger handlingsplanen, sy-
gehuset og kommunen finansierer. 
 
 
3.5.3. Erfaringer vedrørende evaluering af samarbejde  
 
Efter gennemførelse og evaluering af handlingsplanen blev der i 2000 iværksat et nyt 
3-årigt opfølgningsprojekt ”Tiltak mot selvmord 2000-2002”. I forbindelse hermed 
blev der ligeledes udformet en beskrivelse af anbefalinger for, hvordan forebyggelse af 
selvmord blandt personer, som har forsøgt selvmord, bør organiseres lokalt. Disse ret-
ningslinjer er beskrevet i ”Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av 
patienter innlangt i norske sygehus etter parasuicid”, (Statens Helsetilsyn, 2001). Be-
skrivelsen indeholder også retningslinjer for evaluering af disse projekter. Det fremgår, 
at evalueringer kan gennemføres med fokus på patienten, de pårørende, sundhedsper-
sonale eller samarbejde.  
 
Hvis evalueringen har fokus på samarbejdet foreslås det, at evalueringen kan undersø-
ge: 
 
• Andelen af personer, som forsøger at begå selvmord, og som har kontakt med mo-

delforsøget henholdsvis umiddelbart efter udskrivning, 6 måneder efter og 12 må-
neder efter forsøget. 
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• Om der er patientgrupper, som systematisk ”falder ud” og ikke får et behandlings-
tilbud. 

• Hyppigheden af kontakt mellem den primære og den sekundære sundhedssektor. 
• De enkelte samarbejdspartneres vurdering af tilgængeligheden af de øvrige samar-

bejdspartnere.  
 
 
3.5.4. Erfaringer med evaluering af kompetenceudvikling 
 
Som beskrevet herover, er det Helsetilsynets vurdering, at igangsætning af uddannel-
sesinitiativer i forhold til behandlerne og generel kompetenceudvikling har været afgø-
rende for de gennemførte projekters succes. 
 
Som eksempel på, hvorledes kompetenceudviklingen i de enkelte projekter er beskre-
vet, præsenteres erfaringer fra projekterne på Gjøvik Fylkesykehus og Akerprojektet.  
 
I tabel 4 vises beskrivelsen af kompetenceudviklingen i forbindelse med modelforsøget 
på Gjøvik Fylkesykehus. Evalueringen fra dette projekt er en af de mest omfattende. 
 
Projektet havde til formål at etablere en effektiv behandlingskæde for personer, som 
indlægges på Gjøvik Fylkesykehus efter selvmordsforsøg og selvpåført skade, sikre et 
godt opfølgningstilbud til efterladte og pårørende og øge kompetencerne i forhold til 
selvmord blandt relevante personalegrupper på sygehuset og i kommunerne (Gjøvik 
Fylkeskommune, 1998).  
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Tabel 4. Beskrivelsen af kompetenceudvikling i forbindelse med modelforsøg på Gjøvik Fyl-
kesygehus. 
 
• De fleste medlemmer af kommunernes og sygehusets ressourcegrupper har før og under 

projektet gennemgået et 5-dages undervisningsprogram. 
• Før de nye rutiner blev iværksat, blev der gennemført et 2-dages obligatorisk seminar, hvor 

fokus var på selvmordsforebyggelse, intervention og gennemgang og drøftelse af samarbej-
de mellem sygehus og kommune. Det vurderes af projektlederne, at seminaret var værdi-
fuldt, idet alle parter kunne møde hinanden og skabe de kontakter, som efterfølgende blev 
brugt i det daglige samarbejde. 

• Når nye kommuner blev tilsluttet projektet, blev der afholdt nye seminarer. 
• Følgende temaer indgik på forskellige afholdte kurser: Selvmord blandt børn og unge, op-

følgning til pårørende efter selvmord, pårørendegrupper, behandling/ diagnosticering af de-
pression, opfølgning af selvmordskriser i den primære sektor. 

• Der har været afholdt kurser for alment praktiserende læger i de deltagende kommuner. 
• Ved gennemførelse af kurser har det været inddraget eksterne vejledere og ressourceperso-

ner fra nationale fagmiljøer. 
• De kommunale ressourcegrupper har haft ansvar for uddannelse af relevante personalegrup-

per i deres kommune med udgangspunkt i et færdigudviklet uddannelsesprogram af 3 timers 
varighed. 

•  På baggrund af en registeret stigning i antallet af unge under 20 år, der forsøgte selvmord, 
blev der iværksat yderligere initiativer: 
• Introduktionsseminar for 6-8 repræsentanter fra hver af amtets 25 skoler 
• 3-timers undervisningssekvens for det pædagogiske personale på alle amtets skoler. 
• 6-timers arbejdsseminar for PP-tjenesten og rådgivningstjenesten med fokus på højrisi-

kogrupper, hvor der blev arbejdet med kasuistikker, rollespil og gruppearbejde. 
• I løbet af projektets 3-årige periode er der gennemført kompetenceudviklingstiltag med i 

nærheden af 3.000 personer i projektets regi. 
 
 
I det andet projektet, Akerprojektet, er formålet at etablere et ombudsteam for menne-
sker i selvmordskrise. Teamet skal aktivt følge op efter selvmordsforsøg og sørge for, 
at patienterne bliver tilbudt behandling og hjælp. Teamet skal dermed fungere som bin-
deled mellem patienten og mulige behandlere og hjælpere. Endelig skal temaet være et 
samarbejdsled, som sammen med sygehuset udgør en fuldstændig behandlingskæde. 
 
I rapporten fra Akerprojektet (Schjelderup et al. 1999) beskrives et 5-dages ”oplæ-
ringskursus”, som blev afholdt for alle deltagere i projektet. Beskrivelsen indeholder 
temaer for de enkelte oplæg, undervisere og tidsplan. I projektet blev der desuden af-
holdt et ”fagligt værksted” 4 gange om året, hvor temaet har været mødet med det 
selvmordstruede menneske, og hvor deltageren har spillet rollespil. 
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3.5.5. Erfaringer vedrørende evaluering af forankring 
 
I modelforsøget fra Aker Sykehus (Schjelderup et al. 1999) er der også foretaget en 
beskrivelse af, hvorledes den organisatoriske forankring af projektet er gennemført.  
 
Beskrivelsen indeholder præsentation af: 
 
• Hvem har initieret projektet. 
• Hvem er den samlede projektledelse. 
• Hvem indgår i styregruppen. 
• Hvem er daglig projektleder, og hvad er projektlederens baggrund. 
• Hvilke institutioner deltager i projektet (sygehuse, kommuner, andre). 
• Organisationsdiagram for projektet. 
• Hvilke personer og instanser har bidraget til virkeliggørelsen af projektet, herunder 

hvad er deres opgaver og ansvarsforhold. 
 
Der er dog ikke i rapporten foretaget en egentlig vurdering eller evaluering af, om for-
ankringen har været tilstrækkelig. 
 
 
4. Afslutning 
 
I denne rapport beskrives de norske erfaringer med evaluering af de modelprojekter, 
som indgik i den norske handlingsplan for forebyggelse af selvmord. 
 
Som beskrevet er der ikke i Norge gennemført en samlet evaluering af modelprojekter-
ne på samme måde, som det planlægges gennemført i Danmark. Derfor indeholder be-
skrivelserne af de norske erfaringer ikke en præsentation af, hvilke metoder der kan 
anvendes til at sikre systematisk indsamling af data fra en række projekter. 
 
Agenda Utvikling & Utredning har udpeget en række resultatmål, som kunne være re-
levante i en dansk evaluering, men som ikke blev anvendt i en samlet evaluering i Nor-
ge: 
 
• Antallet og andelen af amter og kommuner, som indgår i modelforsøg. 
• Omfang og tæthed af samarbejde mellem primær og sekundær sundhedssektor. 
• Spredning af metoder og resultater til andre kommuner. 
 
Desuden har Statens Helsetilsyn foreslået en række resultatmål, som kunne anvendes i 
en fremtidig evaluering af samarbejde i forbindelse med modelforsøg: 
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• Andel af personer, som forsøger at begå selvmord, og har kontakt med modelforsø-
get henholdsvis umiddelbart efter udskrivning og henholdsvis 6 og 12 måneder efter 
forsøget. 

• Om der er patientgrupper, som systematisk ikke får et behandlingstilbud. 
• Hyppigheden af kontakt mellem den primære og den sekundære sundhedssektor. 
• De enkelte samarbejdspartneres vurdering af tilgængeligheden af de øvrige samar-

bejdspartnere.  
 
I Norge er der derimod foretaget interne evalueringer af de enkelte projekter. De cen-
trale resultater fra disse projekter er beskrevet herover. Erfaringer kan samles i følgen-
de overskrifter, som bør indgå ved udformning af evalueringen af de danske modelpro-
jekter: 
 
• Modeller og rutiner, som fungerer på et sygehus, kan ikke automatisk overføres til 

andre sygehuse 
 
Den danske evaluering bør derfor: Have fokus på, hvorledes modeller tilpasses det 
enkelte sygehus, og hvordan denne tilpasningsproces foregår. 

 
• Tilbud til selvmordstruede bør inkluderes i eksisterende tjenester 
  
Den danske evaluering bør derfor: Have fokus på, hvorledes modelprojekter integreres 
i større institutioner og tjenester. 

 
• Forankring på fagligt og administrativt niveau er afgørende for modelforsøgenes 

succes 
 
Den danske evaluering bør derfor: Have fokus på, hvorledes forankring foretages i det 
enkelte modelprojekt. 

 
• Udvikling af projektlederens og projektdeltagernes kompetencer er afgørende for 

modelforsøgenes succes 
  
Den danske evaluering bør derfor: Have fokus på, hvorledes der gennemføres kompe-
tenceudvikling i det enkelte modelprojekt. 

 
• Projektstyring, herunder styregruppens arbejde er afgørende for modelforsøgenes 

succes 
 
Den danske evaluering bør derfor: Have fokus på, hvorledes projektstyringen foretages 
og på styregruppens opgaver og aktivitet i det enkelte modelprojekt. 

 
• Effekten af modelforsøg er i enkelte projekter målt ved recidivhyppigheden inden 

for 12 måneder og sammenlignet med recidivhyppigheder i andre undersøgelser 
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Den danske evaluering bør derfor: Afdække mulighederne for at måle projekternes 
effekt på recidivhyppigheden. 

 
• I udvalgte projekter beskrives indholdet og omfanget af kompetenceudviklingen i 

form af formål, temaer i uddannelsesforløbet, deltagerens baggrund, deltagerantal, 
undervisere og ansvarsfordeling 

 
Den danske evaluering bør derfor: Søge at afdække tilsvarende forhold ved beskrivelse 
af kompetenceudviklingens indhold.  
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Bilag 3. Drejebog til støtte for modelprojekterne 

1. Indledning 
 
For at hjælpe modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i arbej-
det med at gennemføre deres egen evalueringen af det enkelte projekt, har reference-
gruppen for forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord fået MUUSMANN Research 
& Consulting til at udarbejdet denne drejebog. 
 
Drejebogens formål er at give modelprojekterne en kort vejledning i, hvorledes et pro-
jekt kan holdes i gang, og hvorledes en hensigtsmæssig projektorganisation kan opbyg-
ges. Desuden skal drejebogen give modelprojekterne inspiration til at vurdere: 
 
• Hvilke informationer, der skal indsamles i evalueringen af det enkelte projekt. 
• Hvorledes informationerne kan indsamles. 
• Hvorledes et modelprojekt kan holdes i gang, herunder hvorledes en projektorgani-

sation kan opbygges og anvendes af projektledelsen. 
 
Drejebogen skal således både give inspiration til indsamling af data i forbindelse med 
evalueringen og til sikring af styring og fremdrift i projekterne.  
 
Drejebogen skal opfattes som et tilbud til modelprojekterne. Drejebogen er primært 
henvendt til modelprojekter, som er i opstartsfasen, eller som ikke har fastlagt indhol-
det i deres evaluering. Drejebogen kan også anvendes af de eksterne konsulenter, som i 
nogle modelprojekter foretager evalueringen af det enkelte projekt. 
 
Det skal bemærkes, at der samtidig med projekternes egen evaluering også gennemfø-
res en ekstern, tværgående evaluering af alle projekter. I den tværgående evaluering 
indsamles en række informationer om alle modelprojekter med henblik på at beskrive 
erfaringer fra projekterne og udpege tværgående konklusioner. De informationer, som 
skal indsamles til den tværgående evaluering, fremgår af ”Katalog med data til den 
tværgående evaluering”, som også fremsendes til modelprojekterne.  
 
Indholdet i projekternes egen evaluering vil derimod variere fra projekt til projekt af-
hængigt af fokus og interesser i det enkelte projekt. 
 
Ved udformning af drejebogen er der taget udgangspunkt i projektansøgningerne og 
erfaringer fra evalueringen af de norske modelforsøg med forebyggelse af selvmord.  
 
I drejebogen anvendes ordet klient som betegnelse for de forskellige grupper af patien-
ter og brugere, der modtager behandling eller anden hjælp fra modelprojekterne. Til-
svarende anvendes betegnelsen projektmedarbejdere for de ansatte eller frivillige, som 
arbejder på modelprojekterne. De personer, som deltager ved f.eks. at henvise klienter 
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til projektet, og som er ansat på den institution, hvorfra projektet udgår, betegnes som 
interne samarbejdspartnere. De personer, som deltager i projektet, men er ansat på an-
dre institutioner eller organisationer, betegnes derimod som eksterne samarbejdspartne-
re.  
 
Drejebogen er opdelt i 2 afsnit. I første afsnit (afsnit 2) beskrives hvorledes et model-
projekt kan holdes i gang, og hvorledes en projektorganisation kan opbygges og anven-
des af projektledelsen. I det efterfølgende afsnit 3 beskrives hvilke informationer, der 
kan indsamles i evalueringen af det enkelte projekt, samt hvorledes informationerne 
konkret kan indsamles. I afsnittet medtages også eksempler på, hvordan data kan ind-
samles og rapporteres.  
 
 
2. Ledelse af modelprojekter 
 
I dette afsnit beskrives kortfattet nogle generelle retningslinjer for, hvorledes et projekt 
konkret kan holdes i gang, og hvorledes en hensigtsmæssig projektorganisation kan 
opbygges. 
 
 
2.1. Projektledelse 
 
Ledelse af modelprojekter vedr. forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord er ikke 
nogen let opgave. Konkret står projektledere over for en række opgaver, som skal lø-
ses: 
 
• Sikre at projektet startes op. 
• Informere om projektet og sikre opmærksomhed omkring projektet. 
• Sikre fremdrift i projektet. 
• Koordinere de forskellige aktiviteter. 
• Sikre at deltagere i projektet foretager den nødvendige registrering af aktiviteterne. 
• Motivere interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Arbejdet med disse ledelsesopgaver vanskeliggøres af, at gennemførelse af et projekt 
ofte forudsætter, at medarbejdere fra flere forskellige institutioner samarbejder, men 
projektlederen har typisk ingen ledelsesmæssige kompetencer i forhold til disse medar-
bejdere.  
 
Projektlederens muligheder for at skabe et velfungerende projekt er derfor: 
 
• At motivere og engagere interne og eksterne medarbejdere, som er i berøring med 

projektets målgruppe.  
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• At arbejde for at få opbakning til projektet fra ledelsen på de institutioner eller af-
delinger, som skal medvirke i projektet. 

 
Projektlederen skal således arbejde for at involvere interne og eksterne ledere med til-
knytning til modelprojektet med henblik på at sikre information modelprojektets ind-
hold og betydning. 
 
En anden udfordring for projektlederne er, at projekterne ofte forudsætter et betydeligt 
tværfagligt samarbejde mellem f.eks. læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgive-
re. Men disse grupper har forskellige faglige traditioner og arbejdsmetoder, og ofte har 
grupperne forskellige opfattelser af de samme begreber. Derfor bør projektlederne sik-
re, at alle interne og eksterne samarbejdspartnere, der henviser til eller modtager klien-
ter fra projektet, har en ensartet opfattelse af de begreber, som er centrale i beskrivelsen 
af projekternes aktivitet. 
 
Da selvmordsadfærd er et fænomen, der optræder relativt sjældent vil sikring af frem-
drift og engagement kræve en ekstra indsats fra projektledelsens side, f.eks. i form af et 
kortfattet nyhedsbrev ( et A4-ark), der gør status, næste skridt, kontaktperson, evt. hen-
visning til hjemmeside. Når først et projekt er startet op, er det projektlederens opgave 
et sikre projektets fortsatte fremdrift og fastholde engagementet og interessen. Dette 
kan være vanskeligt f.eks. på sygehusafdelinger, hvor der kan gå lang tid i mellem, at 
personalet møder en person, der er selvmordstruet. En mulighed er derfor, at projektle-
deren udformer et kort nyhedsbrev, som sendes til alle involverede afdelinger og insti-
tutioner, og hvor aktiviteterne i f.eks. de seneste kvartal beskrives.  
 
Projektlederen skal desuden løbende sikre, at registreringen af aktivitet foretages, såle-
des at der indsamles de nødvendige informationer til projekternes egen evaluering og 
den tværgående evaluering. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er indgået præcise 
aftaler med de involverede om, hvem der skal foretage registreringen og hvornår.  
 
 
2.2. Opbygning af projektorganisation 
 
Organisationen i et modelprojekt kan bestå af: 
 
• En projektansvarlig eller en styregruppe. 
• En faglig følgegruppe eller ekspertgruppe. 
• En projektleder. 
• Projektmedarbejdere. 
 
Den projektansvarlige eller styregruppen har det overordnede ansvar for projektet, 
mens projektlederen varetager den daglige ledelse af projektet.  
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Ved oprettelse af styregruppen er det afgørende, at ledelsen fra de institutioner og or-
ganisationer, som skal deltage i modelprojektet, er repræsenteret styregruppen er på 
denne måde et redskab, der kan sikre den ledelsesmæssige opbakning til projektet og 
medvirke til at skabe interesse og motivation. 
 
Den faglige følgegruppe eller ekspertgruppen fungerer som sparringspartner for pro-
jektlederen og rådgiver i konkrete spørgsmål om udformning og gennemførelse af pro-
jektet. En sådan gruppe er især anvendelig for projektlederen, hvis et stort antal organi-
sationer og institutioner eller mange forskellige personalegrupper skal arbejde sammen 
i projektet. I følgegruppen kan også indgå projektledere fra andre modelprojekter eller 
forskere. 
 
I større projekter er der desuden en gruppe af projektmedarbejdere, som er helt eller 
delvist aflønnet af projektets bevillinger. Der kan desuden være projektmedarbejdere, 
som aflønnes af andre midler, men som i det daglige arbejder på projektet i mindre om-
fang f.eks. sekretærer. 
 
 
3. Indsamling af informationer til evalueringen af det enkelte projekt 
 
Ved udvælgelse af de informationer, der kan indgå i evalueringen af modelprojekterne, 
tages udgangspunkt i definitionen af, hvad en evaluering er. 
 
Evaluering defineres her som en systematisk retrospektiv vurdering af organisering, 
gennemførelse, præstationer og udfald af offentlig politik, som tiltænkes at spille en 
rolle i praktiske handlingssituationer (Vedung, 1998). 
 
I forhold til udformningen af en evaluering af et modelprojekt er det centrale i definiti-
onen: 
 
• At evalueringen skal være systematisk, det vil sige baseret på viden om problemstil-

lingen og en systematisk indsamling af informationer. Evalueringen må således ikke 
bare være en række synspunkter eller holdninger. 

 
• At evalueringen skal være retrospektiv, det vil sige ser tilbage på, hvad der er sket. 

Bemærk, at denne evaluering af modelprojekter dog indeholder en løbende dataind-
samling, og der generelt godt kan foretages fremadrettede anbefalinger på grund af 
en evaluerings resultater. 
 

• At evalueringen er en vurdering af, hvad der er er foretaget og opnået ved den kon-
krete offentlige politik, som undersøges. Evalueringen forudsætter således, at der er 
fastsat nogle kriterier eller værdier, som politikken kan vurderes i forhold til. Evalu-
eringen kan således ikke bare være en ren deskriptiv præsentation af en række akti-
viteter. Det skal også vurderes, om aktiviteterne har haft den ønskede virkning. 
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• At evalueringen kan indeholde vurdering af organisering, gennemførelse, præstati-

oner og udfald. En evaluering kan således være mere end en vurdering af udfaldet 
af aktiviteten (outcome) og medtage vurderinger af organiseringen og gennemførel-
se af aktiviteten (processen). 

 
 
3.1. Indsamling af forskellige typer af informationer 
 
I dette afsnit beskrives, hvorledes forskellige typer af informationer kan indsamles i 
evalueringer af de ovenfor beskrevne modelprojekter.  
 
Informationer om følgende temaer vurderes på baggrund af referencegruppens ”Vej-
ledning om økonomisk støtte til modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og 
selvmord” samt ansøgningerne fra de enkelte modelprojekter at være relevante: 
 
• Modellen, som anvendes i projektet til forebyggelse. 
• Projektets organisation. 
• Samarbejde i projektet (tværfagligt, tværsektorielt, mellem offentlig og privat sek-

tor). 
• Kompetenceudvikling.  
• Resultater opnået med den anvendte model. 
• Ressourceforbrug i projektet 
  
I de enkelte afsnit beskrives også, hvorledes data kan indsamles. Bemærk, at der er tale 
om kortfattede beskrivelser, som skal give projektlederne forslag til, hvordan de kon-
kret kan indsamle data. Mere detaljerede beskrivelser af metoder til indsamling af data 
i evaluering og diskussion af fordele og ulemper ved de enkelte metoder kan findes i 
f.eks. Hellevik (1991), Frankfort-Nachmias og Nachmias (1997) og Kristensen et al 
(2001). 
 
De forskellige typer af informationer, som kan indsamles i evalueringer af modelpro-
jekter, og som gennemgås i afsnittet, er sammenfattet i tabellen herunder.  
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Tabel 1. Samlet oversigt over mulige informationer og metoder til dataindsamling i evalue-
ringer af modelprojekter 

Variabel Paramenter Metode til  
dataindsamling 

Modellen, som an-
vendes i projektet til 
forebyggelse 
 

Beskrivelse: 
• Formål med projektet. 
• Målgruppen i projektet (inklusions- og 

eksklusionskriterier). 
• Indholdet i modellen eller metoden. 
 

• Gennemgang af 
projekt-
ansøgninger, inter-
view med projekt-
leder. 

Projektets  
organisation 

Beskrivelse: 
• Beskrivelse af, hvem der har initieret 

projektet. 
• Beskrivelse af styregruppens medlem-

mer og opgaver. 
• Beskrivelse af den daglige projektledel-

se, og hvad er projektlederens baggrund. 
• Beskrivelse af, hvilke institutioner der 

deltager i projektet (sygehuse, 
kommunale institutioner, andre), og hvad 
disse institutioners opgaver og ansvar er. 

Vurdering: 
• Projektlederens opfattelse af organise-

ringen. 
• Interne og eksterne samarbejdspartneres 

opfattelse af organiseringen. 
 

• Interview eller 
spørgeskemaun-
dersøgelse med 
projektlederen og 
de interne og eks-
terne samarbejds-
partnere. 

Samarbejde i  
projektet (tværfagligt, 
tværsektorielt og  
mellem offentlig og 
frivillig sektor) 
 

Beskrivelse: 
• Hvilke personer deltager i samarbejdet 

(personernes funktion/titel i den pågæl-
dende institutioner)? 

• Hvilke opgaver samarbejdes der om? 
• Hvilke typer af kontakter er der mellem 

deltagerne i samarbejdet? 
• Hvor hyppige er kontakterne mellem 

deltagerne i samarbejdet? 
• Hvilke rolle, opgaver og pligter har del-

tagerne i samarbejdet? 
Vurdering: 
• Projektlederens opfattelse af samarbej-

det. 
• Interne og eksterne samarbejdspartneres 

opfattelse af samarbejdet. 

• Interview eller 
spørgeskemaun-
dersøgelse med 
projektlederne og 
interne og eksterne 
samarbejdspartne-
re. 
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Tabel 1 (forsat). Samlet oversigt over mulige informationer og metoder til dataindsamling i 
evalueringer af modelprojekter 

Variabel Paramenter Metode til  
dataindsamling 

Kompetenceudvikling  
 

Beskrivelse: 
• Formål med kompetenceudviklingen. 
• Indhold i kompetenceudviklingsforløbet: 

Temaer, undervisere, varighed. 
• Organisering af kompetenceudviklingen. 
• Antal deltagere, som har gennemført 

kompetenceudviklingen. 
• Om der er givet supervision til eksterne 

eller interne samarbejdspartnere. 
• Det anvendte undervisningsmateriale. 
 
Vurdering: 
• Ved sammenligning med kompetence-

udviklingen i andre tilsvarende danske 
eller udenlandske projekter. 

• Med udgangspunkt i projektlederens , de 
interne eller de eksterne samarbejdspart-
neres vurderinger. 

• Interview eller 
spørgeskemaun-
dersøgelse med 
projektlederen, de 
interne eller de 
eksterne samar-
bejdspartnere. 

Resultater opnået 
med den anvendte 
model 
 
 

Beskrivelse: 
• Antal klienter. 
• Klienternes bopæl (kommune/bydel). 
• Klienternes køn. 
• Klienternes alder. 
• Hvor var klienternes henvist fra (hvilke 

institutioner) 
• Antal konsultationer per klient. 
• Typer af konsultationer (på institution/i 

hjemmet/telefon). 
• Varighed af de enkelte konsultationer. 
• Varighed af samlet forløb per klient. 
Vurdering: 
• Undersøgelse af klienternes opfattelse af 

behandlingens effekt. 
• Undersøgelse af projektlederens, de in-

terne samarbejdspartneres eller de eks-
terne samarbejdspartneres opfattelse af 
behandlingens effekt. 

• Statistik analyse af behandlingens effekt. 
 

• Registreringsske-
maer. 

• Journalgennem-
gang. 

• Interview eller 
spørgeskema med 
klienter. 
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Tabel 1 (forsat). Samlet oversigt over mulige informationer og metoder til dataindsamling i 
evalueringer af modelprojekter 

 
Variabel Paramenter Metode til  

dataindsamling 
Ressourceforbrug i 
projektet 
 

Beskrivelse: 
• Ressourceforbrug finansieret af midler 

fra bevillinger af referencegruppen, am-
tet, sygehuset, kommunen eller lignende 
bevillinger. 

• Ressourcer, som bruges i projektet, men 
som ikke indgår i projektets finansiering. 

 

• Gennemgang af 
projektansøgnin-
ger, interview med 
projektlederne. 

Anm.: I de projekter, hvor evalueringen foretages af projektlederen selv, kan metoden til dataind-
samling bestå i, at projektlederen selv noterer de ønskede informationer.  
 
 
3.1.1. Modellen, som anvendes i projektet til forebyggelse 
 
Evalueringens udgangspunkt er en beskrivelse af den model eller metode, som er an-
vendt i projektet, det vil sige en beskrivelse af det, der evalueres. Beskrivelsen skal 
medtage: 
 
• Formål med projektet. 
• Målgruppen i projektet. 
• Indholdet i modellen eller metoden. 
 
Disse oplysninger findes i kort form i den ansøgning, der oprindeligt er fremsendt til 
referencegruppen. I forbindelse med evalueringen er det muligt at foretage en mere 
detaljeret beskrivelse og udpege, hvor det gennemførte projekt evt. afviger fra det plan-
lagte projekt. Oplysninger om metoden eller modellen bør fremgå af evalueringen, idet 
evalueringen tager udgangspunkt heri. 
 
I beskrivelsen af formålet kan tidspunkt for projektet og evt. henvisende institutioner 
medtages. Hvis der er centrale begreber i formål, f.eks. selvmordsadfærd, som kan op-
fattes forskelligt, skal disse begreber defineres. Udgangspunktet for disse definitioner 
bør være definitionerne i ”Forslag til Handlingsplan til forebyggelse af selvmordsfor-
søg og selvmord i Danmark”.  
 
I forbindelse med beskrivelse af formålet kan baggrunden for, at projektet blev igang-
sat, også beskrives, således at læsere af evalueringen kan se, hvordan projektet startede. 
 
I beskrivelsen af målgruppen bør kriteriet for inklusion af klienter i projektet beskrives. 
Eventuelle eksklusionskriterier bør også indgå. Disse kriterier kan omhandle: 
 
• Alder. 
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• Bopæl. 
• Diagnoser. 
• Deltagelse i andet projekt eller anden type af behandling. 
 
Beskrivelsen af den model eller metode, der anvendes til at forebygge selvmord eller 
selvmordsforsøg, bør indeholde en præsentation af, hvad der konkret foretages i projek-
tet, og hvem der deltager heri. I tabellen herunder vises et eksempel på de typer af in-
formationer, der kunne indgå i beskrivelsen af indholdet i en model. 
 
Tabel 2. Eksempel på typer af information i beskrivelsen af indhold i en model. 
• Etablering af tværfaglig projektgruppe med deltagelse af personale fra sygehuse 

og kommuner. 
• Opstilling af behandlingskæde. 
• Etablering af aftaler mellem sygehus og kommuner. 
• Rekruttering af to vejledere til projektet. 
• Sikring af viden blandt personer, som henviser klienter til projektet, og blandt 

behandlere. 
• Udvikling af informationsmateriale om projektet. 
• Gennemførelse af samtaleforløb med klienter. 
 
 
Indsamling af data 
 
Oplysninger om formål, målgruppe og indhold findes i projektansøgninger eller større 
projektbeskrivelser. Desuden vil projektlederen, og de interne samarbejdspartnere og 
de eksterne samarbejdspartnere have viden om afvigelser fra den oprindelige plan for 
projektet. 
 
 
3.1.2. Projektets organisation 
 
I beskrivelsen af organiseringen, styringen og den organisatoriske forankring af et mo-
delprojekt kan følgende informationer medtages: 
 
• Beskrivelse af, hvem der har initieret projektet. 
• Beskrivelse af styregruppens medlemmer og opgaver. 
• Beskrivelse af den daglige projektledelse, og hvad er projektlederens baggrund. 
• Beskrivelse af hvilke institutioner, der deltager i projektet (sygehuse, kommunale 

institutioner, andre), og hvad disse institutioners opgaver og ansvar er. 
 
Ofte indgår en række institutioner i den samlede behandlingskæde. Det kan derfor være 
hensigtsmæssigt, at beskrivelsen af den enkelte institutions rolle og ansvar i projektet 
illustreres i et diagram, som viser forskellige, mulige klientforløb. Eksempelvis vises i 
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figur 1 et diagram for behandlingskæden i Opplandprojektet (Oppland fylkeskommune, 
1998), hvor der blev etableret kommunale ressourcegrupper, som skulle sikre et sam-
menhængende behandlingsforløb. 
 
Figur 1. Diagram for behandlingskæde i modelforsøg i Oppland, Norge. 
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Kilde: Oppland fylkeskommune, 1998 
 

Vurderingen af styrker og svagheder ved den anv
baggrund af en undersøgelse af projektlederens o
partneres opfattelse heraf.  

Indsamling af data 
 
En undersøgelse af projektlederens og de interne 
fattelse af hensigtsmæssigheden i den anvendte o
gennemføres som interview eller spørgeskemaun
senteres for en række spørgsmål om den konkrete

 

→ Økonomisk rådgivning 
→ Primær læge 
→ Psykiatrisk sygeplejerske 
→ Skolerådgivning 
endte organisering kan foretages på 
g de interne og eksterne samarbejds-

og eksterne samarbejdspartneres op-
rganisering af modelprojektet kan 
dersøgelse, hvor respondenterne præ-
 organisering.  
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3.1.3. Samarbejdet i projektet 
 
I modelprojekterne, der søger at forebygge selvmord, foretages forskellige typer af 
samarbejde.  

De forskellige typer kan opdeles i: 

 

• Hvilke opgaver samarbejdes der omkring? 

Indsamling af data 
 

De stillede spørgsmål i spørgeskemaer eller interviews skal tilpasses indholdet i det 
enkelte modelprojekt. Ved formulering af spørgsmålene er det afgørende, at spørgsmå-
lene ikke er ledende eller på anden måde presser respondenterne til at afgive bestemte 
svar.  

 

 
• Tværfagligt samarbejde inden for den enkelte institution, f.eks. samarbejde mellem 

læger, sygeplejersker og socialrådgivere på et sygehus. 
• Tværsektorielt samarbejde mellem f.eks. et sygehus og kommuner. 
• Samarbejde mellem offentlige institutioner og den frivillige sektor. 

En beskrivelse af disse forskellige typer af samarbejde kan medtage information om: 
 
• Hvilke personer deltager i samarbejdet (personernes funktion/titel i de pågældende 

institutioner)? 

• Hvilke typer af kontakter er der mellem deltagerne i samarbejdet? 
• Hvor hyppige er kontakterne mellem deltagerne i samarbejdet? 
• Hvilke rolle, opgaver og pligter har deltagerne i samarbejdet? 
 
I forbindelse med samarbejdet mellem frivillige og offentlige organisationer kan det 
også beskrives, hvorledes de frivilliges opgaver i projektet er defineret. 
 
Ved vurdering af samarbejdet kan der gennemføres en undersøgelse af de forskellige 
deltageres opfattelse af, hvordan samarbejdet har fungeret, hvilke problemer der har 
været med at få samarbejdet etableret, og hvordan deltagerne opfatter de øvrige delta-
geres tilgængelighed. 
 

Informationer om samarbejdet og vurderingen heraf kan indsamles i en interview- eller 
spørgeskemaundersøgelse, hvor projektlederen og de interne og eksterne samarbejds-
partnere præsenteres for en række spørgsmål om samarbejdet i forbindelse med projek-
tet.  
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Spørgsmål med lukkede svarkategorier, hvor deltagerne skal vælge mellem forskellige 
svarmuligheder, skal f.eks. indeholde lige mange ”positive” og ”negative” svarmulig-
heder. (I f.eks. Hellevik, 1991, findes vejledninger i, hvorledes spørgsmål bør formule-
res i spørgeskemaer). Kopier af spørgeskemaer og interviewguides skal vedlægges eva-
lueringen som bilag. 
 
 

• Indhold i kompetenceudviklingsforløbet: Temaer, undervisere, varighed. 

 
Hvis der ønskes foretaget en vurdering af kompetenceudviklingen ved sammenligning 
med udenlandske modelprojekter, er de norske modelprojekter en mulighed. Disse pro-
jekter er bl.a. beskrevet på 

3.1.4. Kompetenceudvikling 
 
Kompetenceudvikling defineres som udvikling af projektlederens og andre fagpersoner 
kompetencer og viden om selvmordsproblematikker generelt. 
 
Ved beskrivelse af den gennemførte kompetenceudvikling i det enkelte projekt kan 
følgende informationer medtages: 
 
• Formål med kompetenceudviklingen. 

• Organisering af kompetenceudviklingen. 
• Antal deltagere, som har gennemført kompetenceudviklingen. 
• Om interne samarbejdspartnere har modtaget supervision. 
• Om eksterne samarbejdspartnere har modtaget. 
 
I beskrivelsen kan også medtages det anvendte undervisningsmateriale. 
 
Vurdering af, om den gennemførte kompetenceudvikling har være tilfredsstillende, kan 
foretages: 
 
• Ved sammenligning med kompetenceudviklingen i andre tilsvarende danske eller 

udenlandske projekter. 
• Med udgangspunkt i projektlederens eller de interne og eksterne samarbejdspartne-

res egne vurderinger. 
 
Indsamling af data 
 
Oplysninger om kompetenceudviklingens indhold og omfang kan fremskaffes ved kon-
takt til projektlederne. 

http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/prosjekt.htm, hvor der også 
henvises til mulige kilder for yderligere beskrivelse. Desuden kan rapporter med be-
skrivelse af nogle af de norske modelprojekter fås hos MUUSMANN. 
 

 242



Personalets vurdering af kompetenceudviklingen kan afdækkes ved spørgeskema- eller 
interviewundersøgelser. Hvis kompetenceudviklingsforløbet er omfattende i et projekt, 
og derved vanskeligt at afdække med nogle få spørgsmål, kan det være hensigtsmæs-
sigt at gennemføre fokusgruppeinterview med deltagerne.  
Ved disse interviews præsenteres grupper af deltagere for forskellige spørgsmål om 
kompetenceudviklingen. Der diskuteres de forskellige opfattelser, og der er mulighed 
for at tage nye problemstillinger op. På disse interviews kan deltagerne således præsen-
tere deres opfattelser af uddannelsesforløbet og er ikke bundet af udformningen af et 
kort spørgeskema.  
 
For at sikre systematik i undersøgelserne er det afgørende, at det anvendte spørgeskema 
eller den anvendte interviewguide vedlægges evalueringen, og at alle deltagere bliver 
bedt om at forholde sig til de samme spørgsmål eller temaer. 
  
I tabellen herunder er opstillet et eksempel (resumé) på, hvorledes en beskrivelse og 
vurdering af kompetenceudviklingen i et projekt kunne præsenteres. 
 
Tabel 3. Eksempel på typer af informationer i beskrivelse af kompetenceudvikling. 
• I projektet blev der gennemført et 5 dages kompetenceudviklingskursus. Kurset 

har til formål at give alle samarbejdspartnere en fælles forståelse af selvmords-
problematikken samt identificere de forskellige komponenter og deltagere i be-
handlingskæden.  

• 20 personer gennemførte forløbet. 
• Detaljeret kursusplan vedlagt i bilag #. 
• Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse af deltagernes opfattelse af for-

løbets indhold. Spørgeskemaet er vedlagt i bilag #. 
• Spørgeskemaundersøgelsen viser: 

• At 19 ud af 20 opfattede kompetenceudviklingen som dækkende for deres be-
hov. 18 ud af 20 mente, at forløbet havde forbedret deres vejledning til klien-
ter, og 16 ud af 20 mente, at forløbet havde givet dem personlige kontakter til 
behandlede på de øvrige institutioner i behandlingskæde, som de kunne an-
vende i det daglige…. 

• På baggrund af den gennemførte undersøgelse vurderes det gennemførte kompe-
tenceudviklingsforløb at have …. 

 
 
3.1.5. Resultater opnået med den anvendte model 
 
I modelprojekter, hvor der foretages behandling og gives vejledning til klienter, som 
har forsøgt selvmord eller på anden måde er selvmordstruede, kan den gennemførte 
aktivitet beskrives med følgende informationer:  
 
• Antal deltagende klienter. 
• Klienternes bopæl (kommune/bydel). 
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• Klienternes køn. 
• Klienternes alder. 
• Klienternes beskæftigelse. 
• Om klienterne har misbrugsproblemer. 
• Hvor var klienternes henvist fra (hvilke institutioner)? 
• Antal konsultationer per klient. 
• Typer af konsultationer (på institution/i hjemmet/per telefon). 
• Varighed af de enkelte konsultationer. 
• Varighed af samlet forløb per klient. 
 
Desuden kan det forsøges vurderet, om de klienter, som har benyttet tilbudet, også sva-
rer til den ønskede målgruppe, og om klienterne benytter behandlingstilbudet i den for-
ventede periode. Konkret kan dette foretages ved at sammenligne de klienter, som har 
benyttet tilbudet med den beskrivelse af målgruppen, som blev udformet ved projektets 
start. 
 
I forbindelse hermed kan der også indsamles information om antallet af klienter, som 
ikke ønskede at deltage i behandlingen eller rådgivningen, om antallet af klienter som 
afbrød behandlings- eller rådgivningsforløbet og om årsagerne til, at klienterne ikke 
ønskede at deltage eller afbrød deltagelsen. 
 
Vurderingen af, om behandlingen har haft den ønskede effekt på antallet af selvmord, 
kan foretages ved: 
 
• Undersøgelse af klienternes opfattelse af behandlingens effekt. 
• Undersøgelse af projektlederens og de interne og eksterne samarbejdspartneres op-

fattelse af behandlingens effekt. 
• Statistik analyse af behandlingens effekt. 
 
I en undersøgelse af klienternes opfattelse af behandlingens effekt anmodes alle eller 
en stikprøve af klienter om at give en vurdering af projektets betydning for dem samt 
deres opfattelse af styrker og svagheder ved projektet. Tilsvarende kan det undersøges, 
om projektlederen og de interne og eksterne samarbejdspartnere vurderer, at det gen-
nemførte projekt har haft nogen effekt på klienternes situation, herunder sandsynlighe-
den for at forsøge at begå selvmord.  
 
I modelprojekter, hvor der foretages behandling til klienter, som har forsøgt selvmord, 
kan der foretage en statistisk analyse af behandlingens effekt på sandsynligheden for, at 
brugerne igen forsøger at begå selvmord (også kaldet recidivsandsynligheden). Under-
søgelsen kan gennemføres ved at indsamle data over, om de klienter, som indgår i pro-
jektet, har forsøgt at begå selvmord igen i en fastsat periode. Recidivsandsynligheden 
kan herefter beregnes som antal klienter, som i perioden - f.eks. 12 måneder - igen for-
søger at begå selvmord divideret med det samlede antal klienter i projektet. 
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Vurderingen af, om recidivsandsynligheden er ændret, kan herefter foretages enten ved 
sammenligning med oplysninger om recidivsandsynligheden, før projektet blev iværk-
sat eller ved sammenligning med recidivsandsynligheden i andre geografiske områder, 
hvor der ikke er gennemført et tilsvarende modelprojekt.  
En anden mulighed er at sammenligne recidivsandsynligheden blandt klienter af pro-
jektet med recidivsandsynligheden i Fyns Amt, hvor der foretages systematisk registre-
ring af selvmordsforsøg. Oplysningerne herom findes i Register for Selvmordsforsøg, 
som varetages af Center for Selvmordsforskning i Odense.  
 
Ved brug af data fra dette register er det muligt at bregne, sandsynligheden for, at en 
person, der forsøgte at begå selvmord i 1999 i Fyns Amt, forsøger igen inden for 12 
måneder. Beregningen bør foretages for en gruppe af personer fra Fyns Amt, som har 
samme alders- og kønsfordeling som de klienter, der indgår i modelprojektet. På denne 
måde er det muligt at sammenligne recidivsandsynligheden i modelprojektet med en 
kontrolgruppe, der matcher målgruppen i modelprojektet med hensyn til alder og køn.  
 
Det skal dog påpeges, at recidivsandsynligheden afhænger af en lang række risikofak-
torer (som påpeget i ”Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og 
selvmord i Danmark”), og derfor vil det være vanskeligt at fastslå, i hvilket omfang en 
beregnet forskel i recidivsandsynligheden i gruppen af klienter og i kontrolgruppen 
faktisk skyldes modelprojektet.  
 
Ved vurdering af projekternes effekt på recidivhyppigheden bør der anvendes statistisk 
analyse til at afgøre, om forskelle mellem recidivhyppigheden i projektet og i Fyns 
Amt er større end den statistiske usikkerhed.  
 
Indsamling af data 
 
Indsamling af data om de gennemførte aktiviteter i projektet bør baseres på løbende 
registreringer af aktiviteterne i projektperioden. Der bør således anvendes et registre-
ringsskema for den enkelte klient, hvor oplysninger om behandlingsforløbets omfang 
noteres. I tabellen herunder er vist et eksempel på, hvorledes et enkelt registrerings-
skema kan udformes. Et sådant registreringsskema vil medvirke til at sikre systematik i 
de indsamlede oplysninger. Bemærk, at der skal søges tilladelse i Datatilsynet til opret-
telse af registret i det omfang personfølsomme data, herunder CPR-nummer, registre-
res. 
 
Oplysninger om, hvorvidt klienterne har forsøgt at begå selvmord i projektperioden, 
findes i patienternes journaler samt i sygehusenes registre. Der kan således enten fore-
tages en journalgennemgang eller et udtræk fra de relevante sygehuses patientadmini-
strative systemer. Bemærk, at det i det enkelte projekt bør undersøges, om indsamling 
af disse oplysninger kræver tilladelse fra Datatilsynet og den lokale videnskabsetiske 
komité, samt om klienterne selv skal give samtykke hertil.  
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Indsamling af klienternes vurdering af projektets effekt kan foretages ved interview 
eller spørgeskema, f.eks. i forbindelse med den afsluttende samtale med klienten. En 
sådan undersøgelse kan indeholde forskellige spørgsmål om brugernes opfattelse af de 
enkelte komponenter i behandlingen og den samlede effekt af klientens deltagelse i 
behandlingsforløbet. Disse effekter kan omhandle f.eks. effekt af deltagelse i projektet 
på livskvalitet, evne til problemløsning, tanker om selvmord osv. De stillede spørgsmål 
skal tilpasses indholdet i det enkelte projekt.  
 
Ved formulering af spørgsmålene er det afgørende, at spørgsmålene ikke er ledende 
eller på anden måde presser klienterne til at afgive bestemte svar. 
 
Tabel 4. Eksempel på registreringsskema.  
Klientnummer i projektet:  
Klientens alder:  
Klientens køn:  
Klientens bopælskommune: 
Henvist til projektet fra:  
Samtale nr. 1: 

Varighed: 
Sted: 
Dato: 

 

Samtale nr. 2: 
Varighed: 
Sted: 
Dato: 

 

Samtale nr. ….. 
Varighed: 
Sted: 
Dato: 

 

Behandlingsforløbet afsluttet: 
Dato for afslutning 
Iværksatte initiativer 

Årsag til, at klienten ikke ønsker 
at deltage i forløb 

 

 

Årsag til afslutning af forløb 

 
 
I forbindelse hermed kan validerede spørgeskemaer til måling af klienternes psykiske 
tilstand også anvendes. Et eksempel herpå er Becks håbløshedsskala, som ved brug af 
20 spørgsmål måler klientens grad af håbløshed og pessimisme. Ud fra besvarelserne af 
de enkelte spørgsmål kan der beregnes en pointsum, som udtrykker graden af negativ 
holdning til fremtiden. Pointsummen er således en prædiktor for, om klienten kan for-
ventes at ville forsøge at begå selvmord igen. Brug af denne skala kræver dog, at der 
også er foretaget en måling af klientens tilstand ved projektets start, således at forskel-
len fra klienten startede i forløbet, og til klienten sluttede forløbet, kan måles. 
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3.1.6. Ressourceforbrug i projektet 
 
Ved måling af ressourceforbrug i det enkelte modelprojekt kan følgende forhold med-
tages: 
 
• Ressourceforbrug finansieret af midler fra bevillinger af referencegruppen, amtet, 

sygehuset, kommunen eller lignende bevillinger. 
• Ressourcer som forbruges i projektet, men som ikke finansieres af projektets bevil-

linger. 
 
Det er enkelt at opgøre den samlede omkostning ved gennemførelse af projektet som 
summen af de bevillinger, der er givet til projektet. Men ofte anvendes der i projekterne 
også ressourcer fra f.eks. sygehuse eller kommuner, som ikke dækkes af bevillingerne. 
Disse ressourcer skal medregnes i de samlede omkostninger, hvis ressourcerne speci-
fikt er anvendt i projektet. Et eksempel kunne være lokaler til projektgruppen eller brug 
af en sekretær en dag om ugen til diverse kontoropgaver.  
 
Ved medregning af omkostninger, som ikke dækkes af projektets bevillinger, er det 
dog vigtigt at være opmærksom på at afgrænse projektet og projektets reelle ressource-
forbrug korrekt. Omkostningen ved brug af ressourcer, som deles mellem flere projek-
ter eller institutioner, skal således kun medregnes svarende til projektets reelle forbrug. 
 
Konkret kan opgørelser af ressourceforbruget foretages enten ved en opgørelse i ”na
turlige enheder”, f.eks. antal stillinger fordelt på personalegrupper og evt. lokaler, eller 
opgøres i form af udgifter i kroner. 

-

 

 
Indsamling af data 
 
Da ressourceforbruget i modelprojekterne primært er personale, er det vigtigt, at perso-
naleforbruget opgøres så præcist som muligt, herunder hvilken faggruppe den enkelte 
medarbejder tilhører. Hvis der ikke foreligger en samlet opgørelse af tidsforbruget for 
de involverede i projektet, kan informationerne indsamles ved at kontakte alle involve-
rede og bede disse om at angive, evt. måned for måned, hvor mange timer de har brugt 
på projektet. Disse informationer kan indsamles både ved spørgeskema, telefoninter-
view eller personligt interview.  
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Tabel 5. Eksempel på beskrivelse af ressourceforbrug i modelprojekt. 
Ressourceforbruget i projektet udgør: 
 
Psykolog: 0,3 årsværk  
Sygeplejerske: 2,0 årsværk 
Sekretær: 0,4 årsværk 
 
Lønudgifterne i forbindelse med projektet har været dækket af en bevilling på 
450.000 kr. fra referencegruppen samt 100.000 kr. fra sygehuset. 
 
Desuden har sygehuset stillet 2 kontorer samt et møderum til rådighed.  
 
 
4. Afslutning     
 
Denne drejebog præsenterer en række forskellige informationer, som modelprojekterne 
kan medtage i deres evaluering af det gennemførte projekt. Drejebogen er et tilbud til 
modelprojekterne. 
 
I det enkelte modelprojekt skal det nu vurderes, hvilke af de opstillede informationer, 
man ønsker at medtage, og hvorledes informationerne skal indsamles. 
 
Ved valg af informationer og metoder er det vigtigt at være opmærksom på faren for, at 
evalueringen drukner i data, det vil sige at dataindsamlingen kræver så stor en arbejds-
indsats, at den bliver usystematisk, og at rapporterne af resultaterne bliver uoverskueli-
ge. Derfor skal der ved projektets opstart foretages en nøje vurdering af hvilke data, der 
er nødvendige at medtage i evalueringen. 
 
I forbindelse hermed er det også vigtigt at få besluttet, hvem der er ansvarlig for, at 
registreringerne foretages, og hvornår dette skal gøres. 
 
Hvis der er behov for hjælp til udformning af konkrete spørgeskemaer eller registre-
ringsskemaer i det enkelte projekt, er der hjælp at hente i litteraturlisten til drejebogen.  
 
MUUSMANN Research & Consulting gennemfører den tværgående evaluering, men 
deltager ikke i modelprojekternes egen evaluering. Men konsulenterne fra 
MUUSMANN kan henvise til andre modelprojekter, som arbejder med parallelle pro-
blemstillinger, og som måske har udarbejdet redskaber til gennemførelse af evaluerin-
gen.  
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Bilag 4. Katalog (interviewguide 1 og 2) 

 

 

  

 

 

 

 

Introduktion til kataloget 

Dette katalog beskriver de informationer, der skal indsamles fra en række modelprojek-
ter vedr. selvmordsforebyggelse til den tværgående evaluering af modelprojekterne.  

I forbindelse med evalueringen vil der blive gennemført to interviews med lederne af 
de enkelte modelprojekter. 

Det første interview gennemføres i juni 2002 og omhandler spørgsmålene i skema 1 om 
formål, målgruppe, baggrund, projektorganisation og den anvendte model i projektet. 
Det sidste interview gennemføres ved afslutning af det enkelte projekt og omhandler 
spørgsmålene i skema 2 om gennemførte aktiviteter i projektet, vurdering af organise-
ringen, samarbejde, kompetenceudvikling og ressourceforbrug, jf. skemaerne herunder.  

Skema 1 og 2 vil blive anvendt som interviewguides under de to interview til at sikre 
systematik i indsamlingen af informationer. Der vil desuden blive stillet supplerende 
spørgsmål undervejs i interviewene. Besvarelsen af spørgsmålene i de to skemaer vil 
også blive søgt suppleret med skriftligt materiale fra modelprojekternes egene evalue-
ringer. 

De modelprojekter, hvor der gennemføres rådgivning eller behandling af klienter, som 
har forsøgt at begå selvmord eller er selvmordstruede, skal besvare alle spørgsmål i 
skemaerne. Men i de projekter, hvor formålet alene er at beskrive eksisterende aktivite-
ter, gennemføre kvalitetssikring eller opstille handlingsplaner, og hvor der ikke som en 
del af selve projektet gennemføres behandling eller rådgivning, ses der bort fra 
spørgsmål 3.1.-3.3. (om gruppen af behandlede patienter). 

I skemaerne anvendes en række begreber, som er defineret herunder: 
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Klient 
Betegnelse for de forskellige grupper af patienter og brugere, der modtager behand-
ling eller anden hjælp fra modelprojekterne.  
 

 

Personer, som er tilknyttet projektet ved f.eks. at henvise klienter til projektet, og 
som er ansat på den institution, hvorfra projektet udgår. 

Eksterne samarbejdspartnere 

 

Udvikling af fagpersoners kompetencer og viden om selvmordsproblematikker 
gennem undervisning, supervision eller anden formidling. 

Tværfagligt samarbejde 

Projektmedarbejder 
Personale eller frivillige, som arbejder på modelprojekterne.  

Interne samarbejdspartnere 

 

Personer, som er tilknyttet projektet, og er ansat på andre institutioner eller organi-
sationer end den institutioner, hvorfra projektet udgår. 

Kompetenceudvikling 

 

Samarbejde mellem forskellige personalegrupper. 
  
Tværsektorielt samarbejde 
Samarbejde mellem medarbejdere fra forskellige sektorer (f.eks. sygehus, social-
forvaltning, skole). 
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I de projekter, hvor der gennemføres rådgivning eller behandling af klienter, som har 
forsøgt at begå selvmord, vil det blive vurderet, om der er mulighed for at registrere 
følgende oplysninger om den enkelte klient: 
 
• Klientens alder, køn, bopælskommune. 
• Hvem der har henvist klienten til projektet. 
• De enkelte samtales varighed, hvor samtalen fandt sted, dato for samtalen, og hvil-

ke medarbejdere der deltog i samtalen. 
• Data for afslutning af forløbet. 
• Om der er iværksat yderligere initiativer for patienten ved afslutning af forløbet 

(efterbehandling). 
• Årsag til afslutning af forløbet. 
• Årsag til at klienten evt. ikke ønsker at deltage i et forløb. 
• Årsag til at klienten evt. afbryder et forløb. 
• Klientens egen vurdering af betydningen af at deltage i projektet. 
 
På baggrund af disse oplysninger vil der blive foretaget en beskrivelse af, hvem klien-
terne er, hvor klienterne henvises fra, omfanget af rådgivning, årsager til at nogle klien-
ter ikke gennemfører et rådgivningsforløb og klienternes egen vurdering af, hvilken 
betydning det har for dem, at deltage i projektet.  
 
Det er en ambition i den tværgående evaluering også at indsamle oplysninger om antal-
let af klienter, som indgår i modelprojekter, og som gentager selvmordsforøget i den 
periode, hvor de deltager i projektet. Der vil på baggrund af samtaler med de enkelte 
modelprojekter blive foretaget en vurdering af mulighederne herfor.  
 
Endelig vil oplysningerne fra projektlederne om det gennemførte tværfaglige og tvær-
sektorielle samarbejde blive suppleret med vurderinger af samarbejdet i de institutio-
ner, som samarbejder med modelprojekterne. Det drejer sig primært om institutioner, 
som henviser selvmordstruede til projekterne. Disse institutioner vil blive bedt om at 
oplyse, hvordan de opfatter samarbejdet med det enkelte modelprojekt, og hvilke styr-
ker og svagheder der er i udformningen af projektet. Indsamling af disse oplysninger 
fortages ved telefoninterview. På baggrund af resultaterne fra det første interview med 
modelprojekterne vil der efterfølgende blive udformet en interviewguide til dette inter-
view. 
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Interviewguide 1. Oplysninger om modelprojektets formål 

Formål 
1.1. Projektets formål er:  
 

FORMÅLSBESKRIVELSE FRA PROJEKTANSØGNINGEN INDSÆTTES 

1.2. Er der foretaget ændringer i formålet? 
 

 

Målgruppen 
1.3. Hvad er inklusionskriterierne for målgruppe? 
 

BESKRIVELSE FRA PROJEKTANSØGNING INDSÆTTES 

1.4. Hvad er eksklusionskriterierne for målgruppe? 
 

BESKRIVELSE FRA PROJEKTANSØGNING INDSÆTTES 

1.5. Hvor mange klienter forventes at indgå i projektet? 
 

 

1.6. Er målgruppen ændret i forhold til projektansøgningen? 
 

 

Start- og sluttidspunkt 
1.7. Hvornår: 
- blev projektet igangsat? 
- forventet projektet afsluttet? 

 

Baggrund 
1.8. Hvad var baggrunden for iværksættelse af projektet? 
 

 

Projektorganisationen 
1.9. Hvem er projektleder (herunder lederens baggrund)? 
 

BESKRIVELSE FRA PROJEKTANSØGNING INDSÆTTES 

1.10. Er der andre projektmedarbejdere? 
 Ja □    Nej □     

Hvis JA: Noter medarbejdernes faggruppe: 
1.11. Hvilken organisation/institution er projektet tilknyttet? 
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1.12. Er der en styregruppe for projektet?  
 Ja □    Nej □     

Hvis JA: Noter me

Ja □    Nej □     
Hvis JA: Noter medlemmer og gruppens opgave:  

1.14. Hvilke organisationer/institutioner deltager i det samlede projekt 
(interne og eksterne samarbejdspartnere)? 

 

 

dlemmernes titel og organisation: 
1.13. Er der oprettet andre projektgrupper f.eks. en baggrundsgruppe 
eller følgegruppe? 

1.15. Hvad er de deltagende organisations opgaver og roller? 
 

 

1.16. Tegn et organisationsdiagram for modelprojektet med alle  delta-
gende organisationer, som viser klienternes forløb gennem organisatio-
nerne. 

(Vedlægges af projektlederen)  
 

Indhold i metode/model 
1.17. Hvilken metode eller model anvendes i projektet (indsat fra pro-
jektbeskrivelsen)? 
 

BESKRIVELSEN AF MODELLEN I PROJEKTANSØGNINGEN ER  
INDSÆTTES 

1.18. Er der foretaget ændringer i projektets metode eller model? 
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Interviewguide 2: Oplysninger om modelprojektets resultater 
Gennemførte aktiviteter i projektet  
2.1. Beskriv kortfattet de gennemførte aktiviteter i projektet 
 

 

2.2. Afveg klienterne i projektet fra den opstillede målgruppe?  
 

2.3. På hvilken måde har projektet haft betydning for de klienter, som 
har modtaget rådgivning i projektet? 

 

2.4. Har det gennemførte projekt haft betydning for klienternes risiko 
for at forsøge at begå selvmord i den periode, hvor de deltog i projek-
tet? 
 
(noter begrundelse ) 

Ja □    Nej □     
Begrundelse: 

Vurdering af projektets organisering 
2.5. Har projektets organisering fungeret tilfredsstillende? 

Ja □    Nej □     
2.6. Hvilke styrker og svagheder har der været ved organiseringen af 
projektet? 

 
 

2.7. HVIS DER ER EN STYREGRUPPE: Har styregruppen fungeret 
tilfredsstillende i projektet? Ja □    Nej □     
2.8. Hvilke styrker og svagheder har der været ved styregruppens arbej-
de i projektet? 

 

Vurdering af tværfagligt samarbejde 
2.9. Er der gennemført tværfagligt samarbejde internt i modelprojektet? 

Ja □    Nej □     
2.10. Hvis Ja: Hvilke barrierer og muligheder har der været for det 
tværfaglige samarbejde i projektet? 
 

 

 

 

2.12 Har det tværfaglige samarbejde fungeret tilfredsstillende i projek-
tet? Ja □    Nej □     

2.11. Hvordan er barrierer for tværfagligt samarbejde håndteret i pro-
jektet? 
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Vurdering af tværsektorielt samarbejde 
2.13. Er der gennemført tværsektorielt samarbejde i modelprojektet? 

Ja □    Nej □     
2.14. Hvis Ja: Hvilke barrierer og muligheder har der været for det 
tværsektorielle samarbejde i projektet? 
 

 

 

 

2.16. Har det tværsektorielle samarbejde fungeret tilfredsstillende i 
projektet?  Ja □    Nej □     

2.17. Har offentlige og frivilligorganisationer samarbejdet i modelpro-
jektet? Ja □    Nej □     
2.18. Hvis Ja: Hvilke barrierer og muligheder har der været for samar-
bejdet mellem offentlige og frivilligorganisationer i projektet? 

 

2.19. Hvordan er barrierer for samarbejde mellem offentlige og frivil-
ligorganisationer håndteret i projektet? 
 

 

Ja □    Nej □     

2.15. Hvordan er barrierer for tværsektorielt samarbejde håndteret i 
projektet? 

Vurdering af samarbejde mellem offentlige og frivilligorganisationer  

2.20. Har samarbejdet mellem offentlige og frivilligorganisationer fun-
geret tilfredsstillende i projektet? 
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Vurdering af kompetenceudvikling 
2.21. Hvad var formålet med kompetenceudviklingen?  
2.22. Beskriv indholdet i den gennemførte  kompetenceudvikling for 
deltagere i projektet: 
 

Temaer i kompetenceudviklingen: 
Varighed af kompetenceudviklingen: 
Undervisere: 

2.23. Hvor mange fagpersoner har gennemført kompetenceudviklingen?  
2.24. Har interne samarbejdspartnere modtaget supervision? 

Ja □    Nej □    
Hvis JA:      Hvor mange personer? 
Hvilke faggrupper?  

Ja □    Nej □     
Hvis JA:      Hvor mange personer? 
Hvilke faggrupper? 

2.26. Hvordan vurdere projektlederen den gennemførte kompetenceud-
vikling i projektet? Som tilfredsstillende □ 

Som utilfredsstillende □ 
Kommentarer:  

Ressourceforbrug i projektet 
2.27. Hvilke bevillinger har projektet modtaget? 
(noter bevillingsgiver og bevillingsstørrelse) 

Bevillingsgiver:_________________    Bevillingens størrelse:_____________ kr. 
Bevillingsgiver:_________________    Bevillingens størrelse:_____________ kr.  

2.28. Er der i projektet anvendt ressourcer, som ikke er dækket af bevil-
lingerne? Ja □    Nej □     

Hvilke? 
2.29. Hvor meget tid har de enkelte projektmedarbejdere og interne og 
eksterne samarbejdspartnere anvendt på projektet per uge? 
Noter deltagernes titel, om de er interne eller eksterne 
 samarbejdspartnere og arbejdstimer på projektet per uge. 
Både arbejdstimer betalt af projektets bevillinger, timer betalt af andre 
og frivilligt arbejde skal medregnes. 

no.1: Titel: ________________ Intern/extern: ______ Timer  per uge:  ___________ 
no.2: Titel: ________________ Intern/extern: ______ Timer  per uge:  ___________ no.3: Titel: 
________________ Intern/extern: ______ Timer  per uge:  ___________ no.4: Titel: 
________________ Intern/extern: ______ Timer  per uge:  ___________ no.5: Titel: 
________________ Intern/extern: ______ Timer  per uge:  ___________ no.6: Titel: 
________________ Intern/extern: ______ Timer  per uge:  ___________ no.7: Titel:  

2.30. Er der anvendt andre (større) ressourcer i projektet f.eks. lokaler, 
ophold på kursussteder m.v.?(noter hvilke)  

 
 

2.25. Har eksterne samarbejdspartnere modtaget supervision?  
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Registreringsskema for rådgivningsforløb i modelprojekter 
 

SKAL UDFYLDES FOR ALLE KLIENTER DER BLIVER TLBUDT DELTAGELSE 
 

Klientnummer i projektet: 
Klientens alder:  
Klientens køn: 
Klientens bopælskommune:  

 
Samtale no. 1:   
                          

Varighed:                          

Dato: 
Deltagere fra projektet: 

 

Samtale no. 2:   
                          

Varighed:                          
Sted: 
Dato: 

 

Samtale no. 3:   Varighed:                          
Sted: 
Dato: 
Deltagere fra projektet: 

Samtale no. 4:   Varighed:                          
Sted: 
Dato: 
Deltagere fra projektet: 

                          
Varighed:                          
Sted: 

Deltagere fra projektet: 

 

Samtale no. 6:   
                          

Varighed:                          
Sted: 
Dato: 
Deltagere fra projektet: 

 

Behandlingsforløbet afsluttet 
 

 

(efterbehandling): 

Årsag til afslutning af forløb: 

 

□ Klienten har afbrudt forløbet 

□ Klienten er færdig med planlagt forløb. 

Vurdering ved afsluttende samtale: 

Oplever klienten at deltagelse i forløbet har haft indfly-
delse på klientens tilstand, livskvalitet eller evne til at 
håndtere problemer? 

Hvis JA: På hvilken måde? 

 

 

Henvist til projektet fra: 

Sted: 

Deltagere fra projektet: 

                          
 

                          
 

Samtale no. 5:   

Dato: 

Dato for afslutning: 

Iværksatte initiativer for klienten  

 

 

□ Klienten ønsker ikke at starte forløb. 

 Ja □    Nej □     
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Bilag 5. Følgegruppe for den tværgående evaluering 

Følgegruppen har bestået af: 

• Netværkskoordinator Lillian Møller, Sekretariatet for Netværk af forebyggende 
sygehuse i Danmark. 

• Bestyrelsesmedlem og landskonsulent Sussi Maack, Center for frivilligt socialt ar-
bejde. 

• Forebyggelseskonsulent Tine Thorsboe, Frederiksberg Kommune. 

Desuden har Referencegruppens sekretariat såvel som MUUSMANN haft sæde i føl-
gegruppen. 

Den tværgående evaluering og MUUSMANN som evaluator og proceskonsulent er 
blevet fulgt af en følgegruppe i hele projekt- og evalueringsforløbet. Følgegruppen har 
haft til opgave at følge med i processen omkring den tværgående evaluering, herunder 
tilrettelæggelsen af netværksmøderne, såvel som at komme med faglige og metodiske 
input og forslag til MUUSMANN i forbindelse med den tværgående evaluering. 
 

 

• Cheflæge Stig Kastbjerg, Roskilde Amtssygehus Fjorden. 
• Lektor Hanne Katrine Krogstrup, Ålborg Universitetscenter.  
• Forstander Per Hansen, Askovgården.  
• Centerleder Klaus Majsgaard, Center for frivilligt socialt arbejde, Odense. 
• Fuldmægtig Miriam Wilmont, Amtsrådsforeningen. 
• Fuldmægtig Marie Liljeqvist, Amtsrådsforeningen. 
• Fuldmægtig Christina Carlsen, Amtsrådsforeningen.  
• Skoleleder Elsebeth Melgaard, Social- og Sundhedsskolen, Brøndby. 
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Bilag 6. Forslag til gruppering af psykiatriske patienter (analyseret på Landspatientregisteret, patienter udskrevet 2002) 

 

Gruppe Komplikation Aldersgruppe
Antal 
udskrivn.

Gns. 
liggetid

Standard 
afvigelse Trimpunkt Max. 

Gr.1: Organiske psykiske lidelser (F00-09) Ingen kompl.split Under 18 år 10 68 82,08 221 2 607 
Gr.1: Organiske psykiske lidelser (F00-09) Ingen kompl.split 18+ år 2305 31 33,03 110 1 770 
Gr.2: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
forårsaget af psykoaktive stoffer inkl. alkohol (F10-
19,DZ714-16, DZ864) 

Ingen kompl.split Alle aldre 5 5,41 16 1 763 

Gr.2: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
forårsaget af psykoaktive stoffer inkl. alkohol (F10-
19,DZ714-16, DZ864) 

Kompliceret 18+ år 1660 9 10,51 31 1 617 

Gr.3: Skizofreni (F20-21) Under 18 år 50 126 143,17 443 1 
Gr.3: Skizofreni (F20-21) Kompliceret 18+ år 2758 43 48,82 150 1 
Gr.3: Skizofreni (F20-21) Ukompliceret Under 18 år 38 41 47,71 152 1 264 
Gr.3: Skizofreni (F20-21) Ukompliceret 18+ år 4947 31 109 1 2413 
Gr.4: Andre psykotiske tilstande (F22-29) Ingen kompl.split Under 18 år 91 44 166 1 695 
Gr.4: Andre psykotiske tilstande (F22-29) Ingen kompl.split 18+ år 2914 28 95 1 739 
Gr.5: Bipolare tilstande (F30-31 + F340) Elektrochok 18+ år 72 43 125 1 302 
Gr.5: Bipolare tilstande (F30-31 + F340) Ingen kompl.split Under 18 år 8 23 24,41 121 1 57 
Gr.5: Bipolare tilstande (F30-31 + F340) Ingen kompl.split 18+ år 29 27,38 95 1 1341 
Gr.6: Depressive tilstande (F32-33 + F341-39) Elektrochok 18+ år 325 41 30,99 115 1 203 
Gr.6: Depressive tilstande (F32-33 + F341-39) Ingen kompl.split Alle aldre 5502 29 28,14 100 755 
Gr.6: Depressive tilstande (F32-33 + F341-39) Kompliceret incl. 

elektrochok 
Under 18 år 23 55 44,74 163 1 241 

Gr.7: Angsttilstande (F40-42) Ingen kompl.split Under 18 år 35 65 66,07 229 369 
Gr.7: Angsttilstande (F40-42) Kompliceret 18+ år 182 26 28,73 83 1 630 
Gr.7: Angsttilstande (F40-42) Ukompliceret 18+ år 417 18 20,21 65 1 571 
Gr.8: Stress-relaterede tilstande (F43+F62) Ingen kompl.split Alle aldre 3209 8 9,17 29 1 486 

Min. 

4187 

Kompliceret 574 
4553 

35,19 
49,91 
29,05 
32,49 

2800 

1 

1 
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Gruppe Komplikation Aldersgruppe
Antal 
udskrivn.

Gns. 
liggetid

Standard 
afvigelse Trimpunkt Min. Max. 

Gr.8: Stress-relaterede tilstande (F43+F62) Kompliceret Under 18 år 37 20 25,94 71 1 224 
Gr.9: Somatoforme tilstande (F44-48) Ingen kompl.split Under 18 år 5 44 26,62 84 2 73 
Gr.9: Somatoforme tilstande (F44-48) Ingen kompl.split 18+ år 96 15 17,20 56 1 470 
Gr.10: Spiseforstyrrelser (F50) Ingen kompl.split Under 18 år 94 76 68,11 262 1 292 
Gr.10: Spiseforstyrrelser (F50) Ingen kompl.split 18+ år 189 42 45,10 143 1 304 
Gr.11: Personlighedsforstyrrelser (F60-61) Ingen kompl.split Under 18 år 126 24 30,08 86 1 235 
Gr.11: Personlighedsforstyrrelser (F60-61) Ingen kompl.split 18+ år 2327 16 18,99 57 1 1469 
Gr.12: Mental retardering (F70-79) Ingen kompl.split Under 18 år 11 69 68,84 216 1 212 
Gr.12: Mental retardering (F70-79) Ingen kompl.split 18+ år 119 12 12,98 37 1 157 
Gr.13: Børnepsykiatriske diagnoser (F80-98) Kompliceret 18+ år 17 96 124,93 355 1 651 
Gr.13: Børnepsykiatriske diagnoser (F80-98) Ukompliceret 18+ år 65 31 37,66 118 1 635 
Gr.130: (F80-98 excl. gr 131-133) Ingen kompl.split Under 18 år 112 28 31,12 109 1 281 
Gr.131: (F84) Ingen kompl.split Under 18 år 37 85 93,21 299 1 410 
Gr.132: (F90) Kompliceret Under 18 år 4 125 70,50 302 21 169 
Gr.132: (F90) Ukompliceret Under 18 år 25 46 45,52 195 1 160 
Gr.133: (F94) Ingen kompl.split Under 18 år 15 55 53,94 168 2 172 
Gr.14: Tilsigtet selvbeskadigelse (DX60-84) Ingen kompl.split Under 18 år 20 8 9,73 30 1 110 
Gr.14: Tilsigtet selvbeskadigelse (DX60-84) Kompliceret 18+ år 81 12 15,08 49 1 181 
Gr.14: Tilsigtet selvbeskadigelse (DX60-84) Ukompliceret 18+ år 141 5 5,46 16 1 149 
Gr.15: Dom til psykiatrisk anbringelse (DZ0462) Ingen kompl.split 18+ år 10 326 140,96 560 175 853 
Gr.16: Øvrige psykiske lidelser Ingen kompl.split Alle aldre 494 20 26,01 74 1 2198 
Gr.16: Øvrige psykiske lidelser Kompliceret 18+ år 157 54 67,81 206 1 1049 
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