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Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. september 2004  
 
Grundlag 
Uddannelsesplanen (juni 2001, se bilag A), som er udarbejdet for Referencegruppen til forebyg-
gelse af selvmordsforsøg og selvmord af centerleder ved Center for Selvmordsforskning, afvikles 
over en periode på 3 år, fra 1. september 2001 til 1. september 2004. Center for Selvmordsforskning 
har i ansøgning af 4. marts 2004 (se bilag B) anmodet om anvendelse af uforbrugte midler fra 
uddannelsesplanen til aktiviteter, hvoraf nogle ligger uden for den 3-årige periode. Hovedparten af 
ansøgningen er imødekommet i brev af 30. marts 2004 (se bilag C). I ansøgning af 16. april 2004 
(se bilag D) har centret ansøgt om en forlængelse af uddannelseskonsulentstillingen til udgangen af 
2005 og i brev af 28. maj 2004 (se bilag E) fået dette bevilliget med et samlet beløb på kr. 742.500,- 
til dækning af løn, pension og ferie. I brev af 7. juli 2004 imødekommes ansøgning om udvikling og 
afprøvning af forældrekurser (se bilag F). Udgifter i forbindelse med aktiviteter i perioden frem til 
31. december 2005 afholdes inden for budgetrammen for den igangværende uddannelsesplan. Der 
skønnes at restere et beløb på kr. 250.000,- (ekskl. overhead) til endnu ikke godkendte projekter (Se 
bilag G). 
 
Den foreliggende statusrapport dækker perioden fra 1. august 2003 til 1. september 2004 og skal ses 
i forlængelse af statusrapporter pr. 1. august 2002 og pr. 1. august 2003. Uddannelses- og udvik-
lingskonsulenten er i samarbejde med centerlederen ved Center for Selvmordsforskning ansvarlig 
for gennemførelsen af uddannelsesplanen. Som anført i status 2003 har enkelte projekter ikke kun-
net iværksættes, mens andre er blevet udvidet i forhold til beskrivelsen i uddannelsesplanen. Se 
venligst vedlagte målopfyldelse (Bilag H). Dette uddybes nedenfor. 
 
Nedenfor følger en redegørelse over: 

A. Status over arbejdet pr. 1. september 2004 
B. Planer for arbejdet frem til 31. december 2005 
 

 
A. Status over arbejdet pr. 1. september 2004 
 
1. Grunduddannelserne  
 
Forsøgs- og udviklingsarbejde 
I februar 2004 modtog centret den sidste af 7 afrapporteringer fra de grunduddannelsesinstitutioner, 
der i efteråret 2003 udviklede og afprøvede undervisning i selvmordsforebyggelse. Det drejer sig 
om: CVSU Fyn Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg (3 projekter), Sygeplejeskolen i Viborg 
Amt, Den Sociale Højskole i Aarhus, Den Sociale Højskole i Odense og Den Danske Diakonisse-
stiftelse (hver med 1 projekt). På opfordring fra Referencegruppens sekretariat blev det besluttet at 
udgive samtlige afrapporteringer over gennemførte undervisningsprojekter i bogform (se nedenfor). 
 
Idékatalog 
I perioden september 2002 – februar 2004 er afviklet i alt 15 forsøgs- og udviklingsprojekter med 
undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne (3 projekter er afviklet på social- og 
sundhedsskoler, 4 på sygeplejeskoler, 4 på pædagogseminarier, 1 på et lærerseminarium, 2 på socia-
le højskoler og 1 på Den Danske Diakonissestiftelse). Projekternes afrapporteringer er efter en redi-
gering i maj 2004 udgivet i form af bogen Idékatalog – inspiration til undervisning i selvmordsfore-
byggelse på grunduddannelserne (se bilag 1 A). Bogen, hvis forord er underskrevet af undervis-
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ningsministeren, indeholder desuden: en sammenskrivning af anbefalinger ved tilrettelæggelse af 
undervisning i selvmordsforebyggelse, lovgivning, henvendelsesmuligheder, litteraturliste, materia-
ler, oversigt over relevante hjemmesider og gæstelærere. Center for Selvmordsforskning vurderer, 
at idékataloget er et særdeles brugbart redskab, som kan være til inspiration for rigtig mange under-
visere – også de, der underviser i andre fagområder end de nævnte – forud for deres tilrettelæggelse 
af undervisning i selvmordsforebyggelse. Idékataloget er udsendt på landsplan til CVU’er, social- 
og sundhedsskoler, sygeplejeskoler, pædagog- og lærerseminarier, sociale højskoler samt diakon-
området. Herudover har diverse netværk fået tilsendt bogen (Referencegruppen, Det nationale net-
værk om selvmordsforebyggelse, PsykiatriFondens Landsindsats mod Depression, Følgegruppe 
vedr. forsøgs- og udviklingsarbejde med undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannel-
serne). Pressemeddelelse (se bilag 1 B) med omtale af Idékataloget er udsendt til relevante fagblade 
(se bilag 1 C). 
 
Workshopmøde 
For dels at sikre en maksimal erfaringsudveksling projekterne imellem og dels som forberedelse til 
afholdelse af et landsdækkende seminar (se nedenfor), blev alle deltagere i forsøgs- og udviklings-
projekterne inviteret til workshopmøde i marts 2004 (se bilag 2). Mødet blev holdt i forlængelse af 
4. følgegruppemøde, for at medlemmer af følgegruppen ligeledes havde mulighed for at deltage. 11 
af de 15 projekter var repræsenteret i workshopmødet sammen med en enkelt deltager fra følge-
gruppen (ud over evaluator, centerleder og uddannelseskonsulent).  
På mødet præsenterede de enkelte undervisere deres projekt i plenum, hvorefter der var mulighed 
for debat. Størstedelen af deltagerne har givet centret yderst positive tilbagemeldinger om et meget 
udbytterigt møde, som gav dem ideer til det videre arbejde med tilpasning af undervisning i selv-
mordsforebyggelse til netop deres uddannelse. 
 
Seminar 
Med henblik på erfaringsudveksling og til inspiration for flere grunduddannelsesinstitutioner end de 
der allerede har været omfattet af forsøgs- og udviklingsarbejde afholdt centret 18. maj 2004 et hel-
dags seminar om undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne (se bilag 3 A). Her-
til blev alle interesserede undervisere på grunduddannelserne inviteret. Seminaret var gratis og der 
var kalkuleret med 200 deltagere. Desværre deltog kun 95 (se bilag 3 B). Der var udsendt invitation 
til ca. 300 uddannelsesinstitutioner 5 måneder før afholdelse. En rundringning til rektorer for en 
række sygeplejeskoler afslørede, at den ringe deltagelse skyldtes mangel på ressourcer, idet under-
viserne skulle have fri og institutionerne selv skulle dække transportudgifter.  
 
Ud over fremvisning af videoen ”Det tavse råb” og en kort orientering om det dertil udarbejdede 
undervisningsmateriale, indeholdt seminaret 2 workshoprunder, hvor deltagerne på forhånd havde 
haft mulighed for at vælge sig ind på de projekter, de fandt mest relevante. Workshops blev afviklet 
af kontaktpersoner og deltagere i forsøgsprojekterne. 11 af de 15 projekter var repræsenteret på 
seminaret. Dacapo Teatret afsluttede dagen med – gennem forumspil – at sætte fokus på dilemmaer 
og barrierer i forhold til det at undervise i selvmordsforebyggelse. En evaluering af dagen viste, at 
deltagerne overvejende var tilfredse med programmet og deres udbytte af dagen. 
 
Opfølgning på seminar  
I august 2004 udsendte centret i samarbejde med Dacapo Teatret et tilbud til grunduddannelsesinsti-
tutioner på landsplan (se s. 2 øv.) om forumspil og/eller foredrag om undervisning i selvmordsfore-
byggelse – m. h. p. en yderligere implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse.  
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Følgegruppe 
Der er afholdt 3 møder i den nedsatte følgegruppe i forbindelse med forsøgs- og udviklingsarbejdet 
samt implementering af selvmordsforebyggende undervisning på grunduddannelserne – i hhv. 
september 2003, marts og august 2004 (se bilag 4 A, 4 B og 4 C). Følgegruppen er fra årsskiftet 
2003/2004 udvidet med repræsentanter fra de sociale højskoler og diakonområdet (se bilag 4 D). 
Siden juni 2004 savner følgegruppen en repræsentant fra Undervisningsministeriet, der er blevet 
bedt om at udpege en afløser for specialkonsulent Jens Frederik Kragholm, der er fratrådt sin stil-
ling. Følgegruppen har fungeret som en god sparringspartner, der har ydet konstruktiv respons på de 
indkomne afrapporteringer og desuden udøvet et stort arbejde for at motivere deres netværk til at 
deltage i ovennævnte seminar.  
 
Folkesundhedsvidenskab 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet i Esbjerg har udvidet deres 
undervisning inden for området, idet selvmordsforebyggelse indgår i bachelorforløbet som forsk-
ningsteori (se bilag 4 A) Centerleder for Center for Selvmordsforskning har afholdt foredrag om 
bl.a. unges selvmord og en af centrets statistikere har udarbejdet undervisningsmateriale til de stu-
derende.  Det er centrets håb, af nogle af de studerende vil vælge at belyse området i deres bachelor-
opgave. 
 
Sammenfatning 
I forhold til uddannelsesplanen er der sket en udvidelse i arbejdet med at inddrage grunduddannel-
serne, idet der indledningsvist er afholdt 2 seminarer for uddannelsesplanlæggere (og ikke kun ét, 
som beskrevet i uddannelsesplanen s. 3 øv.). Derudover er der holdt workshopmøde for deltagere i 
forsøgsprojekterne (se ovenfor), udgivet idékatalog (se ovenfor) og afholdt seminar (se ovenfor). 3 
aktiviteter, der alle ligger i forlængelse af uddannelsesplanens beskrivelse af modelarbejdet med 
udvikling af undervisningstilbud.  
 
 
2. Videreuddannelserne  
Centret har i efteråret 2003 afholdt møde med socialoverlæge i Odense Kommune, Elsebeth Sten-
ager m. h. p. at skabe kontakt dels til Medicinstudiet ved Syddansk Universitet i Odense, dels til 
videreuddannelserne til speciallæge. Socialoverlægen kunne henvise til ”blokbog på 2. del”, hvori 
det er angivet, at der i efteråret 2003 er afholdt 4 timers undervisning i suicidologi på 8. semester. 
Undervisningen er varetaget af afdelingslæge ved Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd i 
Odense. M. h. t. speciallægeområdet er det især videreuddannelsen i Almen Medicin (som giver 
kompetence til praktiserende læge) der er i fokus. De respektive uddannelser, som findes i Århus, 
Odense og København er på grund af tidspres endnu ikke kontaktet. 
 
Orienterende møde 
Der har ikke været ressourcer til at indkalde og afholde det omtalte møde med studieledere på rele-
vante videreuddannelser i foråret 2004. 
 
Erfaringsseminar 
Relevante videreuddannelser blev inviteret til at deltage i erfaringsseminar for grunduddannelserne 
– men deltog ikke. 
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3. Efteruddannelser/kursusvirksomhed 
 
Regionale centre  
Som alternativ til regionale centre skitseredes i status 2003 overvejelser om at opsøge eksterne sam-
arbejdspartnere til at udbyde og evt. videreudvikle kurser afprøvet i centrets regi. Resultaterne be-
skrives nedenfor.  
 
Efteruddannelseskurser for folkeskolelærere – samarbejde med amtscentre for undervisning 
De 4 dagkurser for folkeskolelærere o.a. undervisere blev afholdt som planlagt – med fuld deltager-
betaling – 3 af dem med maksimalt deltagerantal. De to internatkurser af 3 dages varighed blev 
derimod aflyst p. g. a. manglende interesse. Efter afholdelse af dagkurserne har centret kontaktet 
samtlige amtscentre for undervisning (14) m. h. p. overdragelse af kurset. Indtil nu har 7 amtscentre 
planlagt at udbyde kurset ”Når livet er for svært – samtale i øjenhøjde med en teenager”. Det drejer 
sig om amtscentrene i: Vestsjælland, København, Ribe, Viborg, Århus, Fyn og Vejle. Amtscentrene 
udbyder og afholder kurserne, centret bistår med information og materiale, mens undervisningen 
varetages af cand.psych. og medudvikler af kurset, Ida Koch. 
 
Efteruddannelseskursus for psykologer – samarbejde med Dansk Psykolog Forening 
Det afprøvede og tilrettede kursus blev afholdt 1 gang for psykologer med ydernr. i Vestsjællands, 
Roskilde og Storstrøms amter. Der var fuld deltagerbetaling, men kun et beskedent antal deltagere 
(11 – mod forventet 20), hvorfor centret valgte ikke at bruge ressourcer på at udbyde kurset de 
øvrige 2 gange (i hhv. Viborg, Nordjyllands og Ringkøbing amter og Vejle, Sønderjylland og Ribe 
amter), som oprindeligt planlagt. For at kurset var økonomisk bæredygtigt, skulle der have været 
minimum 20 deltagere. I stedet er der indgået aftale med Dansk Psykolog Forening om at overtage 
kurset, som udbydes på landsplan fra foråret 2005. Undervisningen varetages af cand.psych. Else-
Marie Mathiasen og cand.psych. Ida Koch, der begge har deltaget i planlægning og afprøvning af 
kurset. 
 
Sognepræster – samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center 
Der har i juni 2004 været afholdt samarbejdsmøde mellem Teologisk Pædagogisk Center (TPC) i 
Løgumkloster (Præstehøjskolen, Folkekirkens Pædagogiske Institut) og centret. Mødet resulterede 
bl.a. i planlægning af et ugekursus for sognepræster – med fokus på selvmordsforebyggelse (se 
bilag 5). Det er aftalt, at TPC kontakter de 10 stifter, m. h. p. at etablere et net af kontaktpersoner på 
stiftsplan som distributionskanal for information om selvmordsforebyggelse.    
 
Center for Offentlig Kompetenceudvikling 
I efteråret 2003 indgik centret en aftale med Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Fyn (COK) 
om annoncering af centrets kurser for folkeskolelærere via COK’s hjemmeside. Centret modtog 
efterfølgende et mindre antal kursustilmeldinger gennem COK Fyn. 
 
I august 2004 er afholdt møde mellem centret og COK, Den Kommunale Højskole, ved udviklings-
konsulent Hanne Nielsen. Mødet har til formål at afdække samarbejdsmuligheder i forbindelse med 
udvikling og afholdelse af kurser for personale, der kommer i berøring med selvmordstruede, 
pårørende og efterladte – primært inden for ældresektoren. Det blev aftalt, at COK annoncerer 
kursus i selvmordsforebyggelse i deres katalog for 2005. Centret bidrager med sparring og 
information.  
 
 

Inge Jacobsen, 06.09.2004 5



Vejledningsfagligt Udvalg 
I hvert amt findes et Vejledningsfagligt Udvalg (VFU), hvor de mange forskellige vejledningsord-
ninger samarbejder. VFU’s opgaver er først og fremmest af vejledningsfaglig karakter, herunder an-
noncering og afholdelse af kurser. Centret har udsendt oplysninger om kurser for lærere til alle VFU 
(14) og derudover haft en særlig aftale med VFU Fyn om rundsending af kursusoplysninger på 
mail. Denne aftale har fungeret perfekt og VFU Fyn bærer en del af æren for, at 3 af 4 kurser for læ-
rere var overtegnede. 
 
Undervisningsprojekt Vivat 
I august 2003 udarbejdede centret oplæg til Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg 
og selvmord om en dansk udgave af det norske undervisningsprojekt Vivat, der driver interven-
tionskurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” (se bilag 6). På et efterfølgende møde i Referencegrup-
pen redegjorde en repræsentant fra Helsetilsynet om gode og dårlige erfaringer med projektet i Nor-
ge.  
 
Efteruddannelseskurser for praktiserende læger 
Centerleder holdt i november 2003 oplæg på en workshop om selvmord ved Lægedage. Workshop-
pen er positivt evalueret til fortsættelse. 
 
Arbejdspladsrelaterede kurser 
Det har pga. for få tidsmæssige ressourcer ikke været muligt at udvikle og afprøve arbejdspladsrela-
terede kurser. Et planlagt møde mellem udvalgte modelprojekter og uddannelseskonsulenten måtte 
aflyses p. g. a. andre arbejdsopgaver. 
 
 
4. Undervisere og undervisningsmateriale 
 
Underviserdatabase 
Den tidligere omtalte underviserdatabase (status 2003) fungerer efter hensigten. Dog har den ekster-
ne interesse for at få anvist undervisere været dalende. Dette skyldes muligvis, at der efterhånden er 
en del tilbud om undervisning og/eller foredrag. Eller at underviserne i højere grad findes v. h. a. 
mund-til-mund-metoden. 
 
Intranet for undervisere 
Til trods for, at der i 2003 og 2004 er brugt en del af uddannelseskonsulentens tid på at få undervi-
serne til i højere grad at gøre aktivt brug af hjemmesiden www.underviserdatabase.dk er dette hidtil 
ikke lykkedes. På temadagen blev underviserne bedt om at evaluere www.underviserdatabase.dk (se 
nedenfor). Evalueringen viste, at den kun bruges i et mindre omfang. Halvdelen ville dog savne de 
informationer, som findes på hjemmesiden (se bilag 7 A og 7 B). Aftalen med Groupcare A/S, som 
hoster hjemmesiden, er ind til videre forlænget til marts 2005. Det overvejes at integrere dele af ma-
terialet i centrets nye hjemmeside (se nedenfor), hvor det ligeledes vil være muligt at oprette et 
intranet kun for undervisere. 
 
Temadag for undervisere 
Den 20. - 21. november 2003 afholdtes temadag for undervisere tilknyttet databasen. Temadagen 
blev holdt i forlængelse af 4. årsmøde for dansk selvmordsforskning og havde fokus på ”Den gode 
undervisning” (se bilag 8 A). I temadagen deltog 20 undervisere tilknyttet databasen, ansatte ved 
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forebyggelsescentrene, deltagere i følgegruppen for undervisning på grunduddannelserne, medlem-
mer af Referencegruppen og repræsentant fra Referencegruppens sekretariat (se bilag 8 B). 
 
Undervisningsmateriale vedrørende efteruddannelser/kursusvirksomhed 
Artikler og faktahæfter fra centret udgør det udviklede undervisningsmateriale. Aeschi-gruppens 
Retningslinier for klinikere i mødet med det selvmordstruede menneske (se bilag 9), som centret har 
fået oversat til dansk, kan endnu ikke læses på centrets hjemmeside.  
 
Nyudvikling af centrets hjemmeside 
Centret har i juli 2004 indgået kontrakt med Wizards New Media om nyudvikling af centrets hjem-
meside – herunder en integrering af dele af www.selvmordsforebyggelse.dk. Ud over de eksisteren-
de oplysninger vil siden opfylde krav til offentlige hjemmesider om brugervenlighed og vil bl.a. 
komme til at indeholde interaktiv statistikbank, nyhedsrubrik, kalender med automatisk oprydning, 
forebyggelsesinitiativer, undervisningsmateriale, tilmelding og administration af kurser og konfe-
rencer, m.m. 
 
Bibliotek 
Center for Selvmordsforskning har arbejdet videre med oprettelse af eget bibliotek med henblik på 
en styrkelse af vidensformidling om selvmordsadfærd og -forebyggelse til såvel undervisere, stude-
rende, forskere og andre interesserede. På grund af manglende, selvstændig bevilling er biblioteket 
dog indtil videre langt fra dækkende. 
 
Virtuelt bibliotek 
Der har endnu ikke været arbejdet på oprettelse af et virtuelt bibliotek, men publicerede artikler og 
faktahæfter kan læses og downloades fra centrets hjemmeside. 
 
 
5. Handleplaner i gymnasieskolen 
I foråret 2004 er der afholdt prætest på yderligere et gymnasium. Dvs. at der p.t. er gennemført 2 af 
i alt 6 prætest. En prætest er et 4 timers møde mellem en konsulent fra Kræftens Bekæmpelse og et 
lærerkollegium. Formålet er nedsættelse af en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for udarbejdelse af 
en lokal handleplan, der skal tage hånd om alvorlige problemer, kriser og dødsfald blandt elever, 
lærere og pårørende. 
 
Et afklarende møde mellem centret og Kræftens Bekæmpelse i juni 2004 har resulteret i afholdelse 
af et møde med formand for Rektorforeningen, m. h. p. en vurdering af, hvordan projektet bedst af-
sluttes. Det er aftalt, at Rektorforeningens formand, Peter Kuhlman, rundsender følgebrev og pro-
jektbeskrivelse til samtlige gymnasierektorer (150), m. h. p. at kunne afholde yderligere prætest.  
 
 
6. Forældrekurser 
I august 2004 er igangsat projektet med forældrekurset ”Kørekort til en teenager”, der har til hensigt 
at forebygge mistrivsel blandt unge. Dette søges opnået ved at udbrede viden om dialogredskaber 
og frustrationsmodeller til forældre til børn og unge i 6. – 10. klasse med henblik på at styrke foræl-
dres forudsætninger for at fungere som fortrolige samtalepartnere for deres teenagere. Projektets 
målsætning er: at udvikle koncept for og materiale til forældrekursus, at afprøve forældrekursus på 
tre skoler og at formidle konceptet til skolepsykologer via regionale kurser.  
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Foreløbige resultater fra CASE-undersøgelsen viser, at forældre kun i ringe omfang er vidende om 
deres børns og unges selvskadende handlinger og at fraværet af voksne fortrolige samtalepartnere 
opleves som et savn af de unge. Gennem forældrekurset, der veksler mellem oplæg og diskussion, 
formidles redskaber til at fremme og fastholde dialogen med en teenager. Der er fokus på at tydelig-
gøre mønstre i en konfliktfyldt kommunikation med henblik på at bevidstgøre forældre om, hvordan 
en sådan kan afvæbnes og erstattes af konstruktive samtaler. 
 
Fase 1 er indledt, idet der er afholdt møde i projektgruppen og nedsættelse af følgegruppe er påbe-
gyndt.  
 
 
7. Netværkssamarbejde 
 
Nationalt netværk om selvmordsforebyggelse 
Uddannelseskonsulenten har siden ansættelse i september 2001 deltaget i møder i det nationale 
netværk om selvmordsforebyggelse, hvor netværket er blevet orienteret om uddannelsesaktiviteter. 
Det seneste møde blev holdt i december 2003. 
 
PsykiatriFonden 
Siden januar 2002, hvor PsykiatriFonden igangsatte deres Landsindsats mod Depression, er uddan-
nelseskonsulenten blevet inviteret med til de amtslige projektkoordinatorers månedlige møder. Ud-
dannelseskonsulenten har således deltaget i møder i august og december 2003, mens det pga. dato-
sammenfald med interne aktiviteter ikke har været muligt at deltage i foråret 2004. Det har været 
yderst positivt at opleve ekstern interesse og opbakning til centrets arbejde og værdifuldt at dele er-
faringer med andre projektfolk. 
 
Netværk af forebyggende sygehuse 
Det er taget kontakt til Netværk af forebyggende sygehuse, der bl.a. er blevet orienteret om udgivel-
sen af Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedspersonale i vurdering og visitation af selvmords-
truede. 
 
 
8. Konferencer 
 
Årsmøde 2004 – Ulykkes- og skadesforebyggelse i Danmark 
Ved Årsmøde 2004, arrangeret af Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed holdt 
uddannelseskonsulenten oplæg over indsendt abstract (se bilag 10) om undervisning i selvmords-
forebyggelse på grunduddannelserne. Oplæg blev præsenteret i workshop om strategier, planer og 
internationalt samarbejde. 
  
National konference om selvmordsforebyggelse 
I juni var uddannelseskonsulenten tovholder for en minikonference om undervisning i selvmords-
forebyggelse ved national konference om selvmordsforebyggelse.  
 
10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior 
Uddannelseskonsulenten havde indsendt abstract (se bilag 11) til og holdt oplæg ved 10th European 
Symposium on Suicide and Suicidal Behavior i august 2004.  
 

Inge Jacobsen, 06.09.2004 8



B. Planer for arbejdet frem til 31. december 2005 
 
I brev af 28. maj 2004 imødekom Referencegruppens formandskab centrets ansøgning om forlæng-
else af Uddannelsesplanen for perioden 1. september 2004 til 31. december 2005. I det følgende 
skitseres planer for arbejdet i ovennævnte tidsrum. 
 
 
1. Grunduddannelser 
 
Opfølgning på seminar – maj 2004 
Ud over de institutioner, der har deltaget i forsøgs- og udviklingsarbejdet, har centret ikke overblik 
over, i hvilket omfang ikke-deltagende uddannelsesinstitutioner har implementeret undervisning i 
selvmordsforebyggelse. Dette vil kræve en afdækning. I forlængelse af udsendelse af brev med til-
bud om teater og/eller foredrag om undervisning i selvmordsforebyggelse tager uddannelseskonsu-
lenten kontakt til de pågældende uddannelsesinstitutioner netop m. h. p. en afdækning af omfanget 
af implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse. Hvis uddannelsesinstitutionerne ønsker 
det, tilbydes de et orienterende møde om mulighederne for at igangsætte undervisning. Disse møder 
kan alternativt holdes på et mere overordnet niveau, f.eks. inden for et CVU eller på amtsplan. 
 
Det vurderes, at en generel implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse næppe finder 
sted uden en decideret indføjelse i de respektive uddannelsers bekendtgørelse. (jf. s. 77 i Forslag til 
handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord).  
 
 
2. Videreuddannelser 
Erfaringerne viser, at det har været vanskeligt at få suicidologi ind som en obligatorisk del på vide-
reuddannelserne i: Almen Medicin (Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Århus Uni-
versitet), Master i sundhedspædagogik (DPU), Master i gymnasiepædagogik (Syddansk Universitet) 
 
Med henblik på at få de respektive uddannelser i tale udarbejder uddannelseskonsulenten et 
’pakketilbud’ bestående af: to forelæsninger a 45 minutter (powerpoint) byggende på relevante 
forskningsresultater for de respektive uddannelser. Forelæsningerne varetages af centerets ansatte 
på en enkelt dag. Herudover udarbejdes et mindre kompendium med litteratur og litteraturliste. 

 
Denne pakke tilbydes de nævnte uddannelser uden beregning i efteråret 2004 og foråret 2005. Fore-
læsningerne afholdes på de respektive universiteter, og udgifterne dækkes af uddannelsesplanen. 
Efterfølgende drøftes justering af indhold og form samt det videre samarbejde med studielederne 
med henblik på, at suicidologi kan indgå som en obligatorisk del af studieordningerne. 
 
Denne model kan give centerets ansatte mulighed for at indgå i netværk med universiteter inden for 
relevante områder – et netværk, som kan danne baggrund for forskningssamarbejde. 
 
Diplomuddannelser 
Centret kontakter i efteråret 2004 pædagogiske, sundhedsfaglige og sociale diplomuddannelser for 
at gøre dem opmærksom på udgivelse af Idékatalog og Sundhedsstyrelsens nye vejledning til sund-
hedspersonale. 
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3. Efteruddannelser/kursusvirksomhed 
Samme model som skitseret for videreuddannelser (se ovenfor) anvendes til: lægekredse og sogne-
præster (Teologisk Pædagogisk Center, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse i Løgumkloster). 
Også inden for ovenstående faglige kredse vil det gennem denne model være muligt for centerets 
ansatte at danne netværk, som kan resultere i inspiration til forskningssamarbejde. Herudover plan-
lægger centret at kontakte lægekredsforeningerne i efteråret 2004 for at gøre dem opmærksom på 
bl.a. Idékatalog og Sundhedsstyrelsens nye vejledning til sundhedspersonale. 
  
Efteruddannelseskurser for folkeskolelærere 
Dette kursus vil fremover blive udbudt lokalt af amtscentre for undervisning (jf. punkt A. 3. oven-
for). 
 
Efteruddannelseskursus for privatpraktiserende psykologer 
Dette kursus vil fremover blive udbudt centralt af Dansk Psykolog Forening (jf. punkt A. 3. oven-
for). 
 
Efteruddannelseskurser for andre faggrupper 
Møde med modelprojekter for at samle op på deres erfaringer med udvikling og afholdelse af kur-
ser. 
 
 
4. Undervisere og undervisningsmateriale 
 
Temadag for undervisere 
Afholdelse af temadag for undervisere i selvmordsforebyggelse inden for både grund-, videre- og 
efteruddannelser. Dvs. ikke kun begrænset til undervisere optaget i centrets database. Temadagen 
planlægges afholdt i november 2005, evt. i forlængelse af årsmøde for dansk selvmordsforskning. 
 
Nyudvikling af centrets hjemmeside 
Centrets nye hjemmeside forventes at være implementeret i oktober 2004. Centrale dele (ca. 5 sider) 
vil blive oversat til engelsk. Uddannelseskonsulenten skal sikre at alle ”pakketilbud” til uddannel-
sesområdet lægges ind på centrets hjemmeside. Hjemmesiden skal fremover fremstå som en videns-
bank, der varetages af en vidensmedarbejder/dokumentarist med henblik på at udvide centrets vi-
densformidlende arbejde til at omfatte forsknings- og forebyggelsesarbejde i Danmark.   
 
Bibliotek 
Center for Selvmordsforskning fortsætter oprettelse af eget bibliotek. 
 
 
5. Handleplaner i gymnasieskolen 
Kræftens Bekæmpelse foretager i september 2004 en rundringning til alle landets gymnasier, for at 
skabe overblik over, hvor mange gymnasier, der har en aktiv handleplan. Uanset udfald af fornyet 
henvendelse til landets gymnasier (se under punkt A. 5) udgives i marts 2005 i samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse en rapport over erfaringerne fra de afholdte prætest. 
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6. Forældrekurser 
Forældrekurset ” Kørekort til en teenager” forventes afviklet ved udgangen af 2005. 
 
Møde med udvalgte modelprojekter 
Centret planlægger et møde med udvalgte modelprojekter i efteråret 2004. Dette m. h. p. at opsamle 
undervisningserfaringer og belyse, hvordan og i hvilket regi disse bedst forankres. Egnede informa-
tioner optages på centrets nyudviklede hjemmeside. 
 
Travellers – oversættelse af materiale 
Projektansøgning fremsendes til Referencegruppens formandskab.  
 
Overvejelser 

• Centret overvejer at arbejde for en indføjelse i de respektive uddannelsers bekendtgørelse 
omhandlende obligatorisk undervisning i selvmordsforebyggelse. 

• Oversættelse af svensk børnebog ”Pappa ville inte leve”. 
• Vivat-projektet er vurderet af Referencegruppen. Det er uafklaret om og i bekræftende fald i 

hvilket regi, Vivat evt. kan placeres. Visionen er, gennem fondsstøtte, at få Vivat til Dan-
mark – placeret i centret. 
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