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1. Indledning

Resultatkontrakten er en aftale mellem Socialstyrelsen og Center for Selvmordsforskning om mål og
resultatkrav for institutionens arbejde i 2019. Kontrakten er ikke en aftale i juridisk forstand, men udstikker
rammer og betingelser for Center for Selvmordsforsknings opgaveløsning og udvikling i aftaleperioden.
Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges,
medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.

Ud over resultatkontrakten omfatter konceptet administrationsinstruks, årsrapport, selvangivelse og
tilsynsbesøg samt finansiel revision.

2. Præsentation af Center for Selvmordsforskning

Hvad er det langsigtede mål for CFS? CES har som centrale opgaver

Det langsigtede mål for CFS er at bidrage med viden til brug for at At forske i belastende og beskyttende
forebygge og mindske antallet af selvmordsforsøg og selvmord faktorer for selvmordsadfærd og anden
i Danmark. selvskadende adfærd

At føre to offentlige nationale registre:
Hvad skal CES gøre for at nå det langsigtede mål? Register for Selvmordsforsøg og Register

for Selvmord
CFS skal levere forskningsbaseret viden om selvmordsadfærd.
CFS skal være kendt for faglighed, uafhængighed, troværdighed At samle, koordinere og formidle viden
og anvendelighed, om selvmordsadfærd og selvstadende

adfærd
CFS skal forholde sig til selvmordsproblematikken ud fra flere
faglige vinkler, og centerets medarbejdere skal derfor have At bidrage med viden, der kan danne
forskellige faglige kompetencer. grundlag for undervisning og uddannelse

CES skal rette sit arbejde mod offentligheden, beslutningstagere At foreslå indsatsområder i det
og relevante faggrupper. forebyggende arbejde.

3. Hvordan er CFS organiseret?

Centret blev dannet i 1989 og blev i 1999 en selvejende institution under det daværende Socialministerium
med henblik på at drive forskning i selvmordsadfærd og derigennem bidrage til forebyggelse. Centret er
landsdækkende.

Centret udfører sin virksomhed med reference til en bestyrelse, der fastsætter dets mål og prioriteringer.
Centrets bestyrelse har som den Øverste ledelse det administrative og faglige ansvar for centret.
Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode, der følger det kommunale valgår. Den daglige ledelse
varetages efter delegation af centrets ledet under ansvar for bestyrelsen.

Bangs Boder 28-30 • 5000 Odense C • Tff: 66138811 • info@cfsmail.dk



4

Bestyrelsen udpeges af Socialstyrelsen og består af 7 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

• i medlem udpeges af Børne- og Socialministeriet

• i medlem udpeges efter indstilling fra Kommunernes Landsforening

• i medlem udpeges efter indstilling fra Sundheds- og Ældreministeriet

• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danske Regioner

• i medlem udpeges efter indstilling fra Syddansk Universitet

• i medlem udpeges efter indstilling fra medarbejderne ved Center for Selvmordsforskning

• Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges i medlem, som så vidt muligt

kommer fra undervisningssektoren

Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet er det centrale faglige bindeled til centret.

Socialstyrelsen har titsynsforpligtelsen overfor centret.

Den daglige ledelse af centret med ansvar for Økonomi, faglige linjer og drift varetages af centerlederen,
under ansvar for bestyrelsen.

Center for Selvmordsforskning har en tværfaglig medarbejderstab. I starten af 2019 er der 6 ansatte på
Centret.

4. Hvordan er CFS finansieret?

Center for Selvmordsforsknings udgifter finansieres af:

• En grundbeviuing efter Finansloven
• Forsknings- og forebyggelsesbevillinger

5. Uddybning af de langsigtede mål, og hvad der skal gøres for at nå de langsigtede

mål

Hvad er CFS’ overordnede mål?
CFS’ langsigtede målsætning er gennem nationalt og internationalt tværvidenskabeligt samarbejde at med
virke til at begrænse selvmord, selvmordsforsøg og selvskadende adfærd.

Centrets overordnede mål er at blive et stærkt nationalt tværfagligt forskningscenter og bidrage interna
tionalt til at skabe et forskningsbaseret vidensgrundlag for stillingtagen til udviklingen af forebyggelses
initiativer i bred forstand. Desuden er det overordnede mål at etablere et vidensgrundlag for specifikke
faggrupper og frivillige inden for det sociale og det sundhedsmæssige arbejde med henblik på tidlig op
sporing af selvmordstanker- og adfærd.
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Hvem er CFS’ målgruppe?
Centrets målgruppe er offentligheden, beslutningstagere og relevante fagpersoner.

Hvilke forandringer vil CFS skabe?
Centret vil forøge muligheden for at offentligheden, beslutningstagere og relevante fagpersoner kan få
forskningsbaseret viden til brug for forebyggelse af selvmordstanker og -adfærd.

Hvordan vil CFS skabe disse forandringer?
Centeret skal være et synligt og tilgængeligt forskningscenter, der på baggrund af tværfaglig forskning
formidler ny viden om udviklingen inden for forsøgsrater, selvmordsrater og forskningsresultater. For at
sikre det videnskabelige fundament for CFS’ formidling af viden inden for selvmordsområdet, er det vigtigt,
at kvaliteten af CFS’ arbejde er høj. Opdatering af Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg
sker i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens seneste tal samt gennem statistiske analyser.
Forskningsopgaver løses gennem nationalt og internationalt tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde.

Hvilke aktiviteter er i kontraktperioden nødvendige for at nå resultatet?
Nedenstående aktiviteter er nødvendige for at nå resultatet. Der indgås et tæt samarbejde med fag-
personer, som har særlig viden inden for det nævnte fagområde. Samarbejdet med fagpersonerne bidrager
til at sikre, at kvaliteten af CFS’ arbejde er høj gennem vurdering og kvalitetssikring af teori, forsknings
design, definitioner, metode, etik, dataanalyse og validiteten af resultaterne inden offentliggørelse.
Ansøgninger om eksterne midler til forskning sendes til ekstern peer review. Forskningsresultater præ
senteres så vidt muligt ved seminarer/konferencer, hvor kvaliteten af arbejdet debatteres. Artikler
indsendes til peer review før offentliggørelse.

Tilbagevendende opgaver:

1: Register for Selvmordsforsøg (Finansieres af Grundbe vium gen)
Register for Selvmordsforsøg vil fremover indeholde data fra hele landet. Data indhentes fra
Landspatientregistret. Data indhentes via udvalgte variable. Den valgte udtræksbeskrivelse, som er
bestemmende for udtrækket, er kvalitetssikret gennem samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Data vil
fremgå i Center for Selvmordsforsknings Statistikbank. Sideløbende vil CFS fortsat arbejde på at opnå
hjemmel til, via journaladgang, at indhente data nationalt fra de enkelte regioner for derved at foretage en
validering af data.

2: Opdatering af Register for Selvmord (Finansieres af Grundbevillingen)
Register for Selvmord indeholder data om selvmord i Danmark. Opdatering af Register for Selvmord sker i
overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens nyeste tal. Den valgte udtræksbeskrivelse, som er
bestemmende for udtrækket, er kvalitetssikret gennem samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen.
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Videreførelse af opgaver:

3. Opdatering af Ungdomsbarometer for Selvskadende Adfærd (Finansieres af Grundbevillingen)
Spørgeskemaet, som danner grundlag for Ungdomsbarometeret, indeholder hvert år spørgsmål
omhandlende selvskadende adfærd. Derudover vælges der hvert år et område, som er interessant at belyse
i relation til de unge, deres trivsel og selvskadende adfærd. lår 2019 vil fokus være på, hvilken betydning de
sociale medier samt adgangen til den konstante nyhedsstrØm har for de unges trivsel herunder også evt.
selvskadende adfærd. Kvalitetssikring foregår gennem samarbejde mellem ledere, studievejledere og
lærere på uddannelsesstederne, som bliver instrueret i korrekt udfyldelse af spørgeskemaerne.
På nuværende tidspunkt er vi i overvejelsesfasen om fremadrettet at etablere en kvalitetssikringsgruppe
bestående af lærere, som kan bidrage med kommentarer/overvejelser til spørgeskema, inden det
udsendes. Spørgeskemaet til Ungdomsbarometret udsendes en gang årligt i foråret, og de deltagende
skoler modtager efterfølgende en afrapportering. I efteråret vil der være materiale tilgængeligt på CFS
hjemmeside, som opsummerer årets spørgeskemaundersøgelse.

4. Selvmord i medierne — guidelines, omtale og indflydelse (Finansieres af Grundbevillingen)
Formålet med dette projekt er, at undersøge om medierne overholder de etiske guidelines som anbefales,
samt hvorvidt omtale skaber Øget aktivitet på Centrets hjemmeside og statistikbank. Metoden består af
analyse af mediets omtale af selvmord, selvmordsforsøg og selvmordsadfærd samt analyse af trackingdata
på Centrets hjemmeside og statistikbank før, under og efter mediers omtale af selvmordsadfærd. Projektet
retter sig fortrinsvist til journalister og centrets forskere.

Opgaverne for år 2019:

5. Strategisk fokus i 2019
CFS’ formål (vedtægter for Center for Selvmordsforskning §2, stk. 1), er at forske i belastende og
beskyttende faktorer for selvmordsadfærd og anden selvskadende adfærd. Opgaverne herunder er bl.a. at
forske i samt samle, koordinere og formidle viden om selvmords- og selvskadende adfærd. På denne
bagrund skal CFS bidrage med viden, der kan danne grundlag for undervisning og uddannelse af relevante
personalegruppet samt foreslå indsatser i det forebyggende arbejde.
CFS skal være en synlig medspiNer på selvmordsforskningsområdet. Ud over de her beskrevne
tilbagevendende-, igangværende- og afsluttende opgaver i år 2019 vil CFS’ strategi være at skabe nye
samarbejdsrelationer. CFS vil i 2019 undersøge konkrete tiltag og sondere, hvilke muligheder der er for
henholdsvis at styrke og etablere samarbejde med kendte og nye samarbejdspartnere. Dette gælder fx
forebyggelsescentrene og det Nationale Partnerskab for selvmordsforebyggelse. CFS vil søge kontakt med
organisationer, som beskæftiger sig med mennesker i krise fx Livslinjen, Brnetelefonen, LMS, Børns Vilkår
m.fl. med henblik på at undersøge og vurdere hvilke tiltag/projekter, vi i samarbejde kan igangsætte. CFS’
aktive involvering i det Nationale Partnerskab for selvmordsforebyggelse vil være en platform, som kan
bidrage til synlighed og mulige projektsamarbejder. CFS vil vurdere mulighederne for evt, yderligere og
aktuel formidling af resultater, både for de afsluttede projekter samt igangværende projekter.
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Afslutning af opgaver

6. Arbejdsløshed og selvmord (Finansieres afGrundbevillingen)
Den globale krise i 2007-2009 har været forbundet med stigninger i arbejdsløshed samt antallet af
selvmord i mange lande. Der mangler viden om, hvorvidt krisen og arbejdsløsheden deraf havde en effekt
på antallet af selvmord i Danmark. Formålet med dette registerbaserede projekt er at undersøge
sammenhæng mellem arbejdsløshed og selvmord i perioden 2001-2015 og belyse, om denne eventuelle
sammenhæng er påvirket af den økonomiske krise i 2008 f 2008-2014) eller af andre variabler såsom alder
og kØn. Kvalitetssikring vil ske gennem samarbejde med ekstern konsulent i statistisk metode. Målgruppen
er alle med interesse for forebyggelse af selvmordsadfærd, og alle, der kan få udbytte af
projektresultaterne, fx A-kasser, fagforeninger, jobcentre m.fl. Data i undersøgelsen er baseret på
oplysninger fra Register for Selvmord og Danmarks Statistiks statistikbank.

7. Selvmordsforsøg og psykofarmaka (Finansieres afH. LundbeckA/5)
Projektet undersøger sammenhængen mellem selvmordsforsøg og medicinsk behandling (psykofarmaka),
for at se om medicinsk behandling er en beskyttende faktor for yderligere selvmordsforsøg. Data fra
Register for Selvmordsforsøg samkØres med data fra Lægemiddeldatabasen. Designet er et Longitudinelt
kohortestudie, hvor der bl.a. anvendes overlevelsesanalyse. Projektet kvalitetssikres gennem samarbejde
med ekstern konsulent i statistisk metode. Projektet er en del afforskningsprojektet: Hvorfor forsøger
mennesker at begå selvmord? /Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.

8. Forebyggelse blandt kærestevoldsramte unge (Finansieres af Ligestillingsafdelingen under
Udenrigsministeriet)
Projektets formål er via elektronisk spørgeskema — Ungdomsbarometret, at identificere unge som har
været udsat for kærestevold og som intervention tilbyde dem et forløb i Travellers-programmet. Travellers
— Livet er en rejse er et interventionsprogram, som fokuserer på trivsel og intervention. Ingen unge har
inden for projektets rammer ønsket at deltage på trods af, at vi via spørgeskemaet kan konstatere, at
mange unge har oplevet en eller flere former for kærestevold. Kvalitetssikringen er sket tværfagligt gennem
samarbejde med uddannelsesinstitutioner og fagpersoner på uddannelsesinstitutioner og i kommunerne.
Medarbejdere på projektet har besøgt skoler og bistået med information om udfyldelse af spørgeskema.
Medarbejderne har også afholdt møder med studievejledere på forskellige uddannelsesinstitutioner.
Herudover er der afholdt en konference med deltagelse af relevante fagpersoner, hvor der efterfølgende
blev indhentet kommentarer fra deltagerne bl.a. med henblik på evaluering af metode. Dette blev
foretaget af Oxford Research, en ekstern analyse-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Den endelig
afrapportering er under udarbejdelse.
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Hvordan kan CES afgøre, om resultatkontrakten er opfyldt i kontraktperioden?

Hvorvidt CFS gennem foranstående aktiviteter har bidraget med viden og derved Øget muligheden for at
offentligheden, beslutningstagere og relevante fagpersoner kan få forskningsbaseret viden til brug for fore
byggelse af selvmordstanker og —adfærd kan afgøres ved følgende:

1. Opdatering af Register for Selvmordsforsøg: At de nyeste tal (2018 jf. Landspatientregistret/
Sundhedsdatastyrelsen) fra hele landet fremgår og er tilgængelige på hjemmesiden for offentligheden,
beslutningstagere og relevante fagpersoner ultimo 2019.

2. Opdatering af Register for Selvmord: At de nyeste tal (2017 jf. DØdsårsagsregistret/
Sundhedsdatastyrelsen) fremgår og er tilgængelige på hjemmesiden for offentligheden, beslutningstagere
og relevante fagpersoner ultimo 2019.

Publicering

CFS udgiver på fire niveauer:

• Nyhedsbreve, som er målrettet beslutningstagere og relevante faggrupper

• Faktahæfter, som er målrettet offentligheden og relevante faggrupper

• Rapporter, som er målrettet relevante forskere, fagpersoner og beslutningstagere

• Artikler, som er målrettet relevante nationale og internationale forskere

3. Udgivelse af nyhedsbreve:
Målgruppen for nyhedsbreve er beslutningstagere og relevante faggrupper. Afhængig af indholdet eller
temaet sendes nyhedsbreve til politiske udvalg for social, sundhed, undervisning samt relevante ministre.
Desuden sendes nyhedsbreve til relevante journalister og relevante fagpersoner.

- To nyhedsbreve rettet til beslutningstagere ogfagpersoner afsendes i løbet af 2019. Nyhedsbrevene
vil være tilgængelige og kan downloades på hjemmesiden.

4. Faktahæfter:
Målgruppen for faktahæfter er offentligheden og relevante faggrupper. Faktahæfternes indhold kan være
en kortfattet og let tilgængelig udgave afforskningstemaer. Hensigten med hæfterne er at formidle viden
som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i
forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Der sendes en malt til
relevante journalister og relevante fagpersoner om udgivelsen af faktahæfterne.

- Étfaktahæfte målrettet offentligheden vil være tilgængelig og kan downloades på hjemmesiden.
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5. Udgivelse af rapporter:
Målgruppen for rapporter er releva nte forskere, fagpersoner og beslutningstagere. Forskningstemaerne
varierer og kan bl.a. tage udgangspunkt i Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Hensigten
med rapporterne er at formidle ny viden på et højt niveau inden for en kort tidsramme. Der sendes en mail
til relevante journalister og relevante fagpersoner om udgivelsen af rapporterne.

- To rapporter målrettet beslutningstagere og fagpersoner er tilgængelige og kan downloades på
hjemmesiden.

6. Præsentation ved seminaret/konferencer:
Igangværende og afsluttet forskning præsenteres så vidt muligt ved mindst to nationale/internationale
symposier/konferencer for fagpersoner og beslutningstagere. Aktuelt har CFS planer om at deltage i “3Oth
World Congress of the International Association ofSuicide Prevention”, IASP, som afholdes I Derry
Londonderry, Northern Ireland, d. 17-2; september 2019. Konferencen henvender sig til alle som arbejder
med selvmordsforskning samt selvmordsforebyggelse. Da deltagerne på denne konference omfattet
potentïelle nationale samt internationale samarbejdsrelationer, er her basis for netværksdannelse.

7. Publicering af artikler:
Målgruppen er nationale og internationale relevante forskere. Der sendes en mail til relevante journalister
og relevante fagpersoner om udgivelse af artikler.

- Én artikel målrettet fagpersoner sendes til peer review.

8. Centeret indgår i samarbejde med andre institutioner ved at bidrage med data til forskningsopgaver.

Hvordan måles effekten af den forskningsbaserede viden, som CFS har stillet til
rådighed?

Effekten af CFS’ forskning og forskningsbaserede vidensformidling vil i 2019 blive målt på følgende
områder:

A. Ungdomsbarometer (Selvskadende adfærd blandt unge) måles ved henvendelse til de nye/unikke
uddannelsesinstitutioner, som har fået tilbagemeldinger/deltog i 2018.

Succeskriterierne er at

• 90 % af uddannelsesinstitutioners ledere/studievejledere/lærere er blevet bevidste om, at
problemet med selvskadende unge eksisterer på pågældende skole eller uddannelses-
institution
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• 60 ¾ af disse har igangsat forebyggelsesinitiativer (fx samtaler med lærere/forældre, foredrag,
oplæg til debat, film, samarbejde med lokale aktører, mv.)

B. Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg måles kvantitativt. Dette sker ved optælling af
brugere af Registe ret på Centerets statistikbank

Der stiles mod:

• Et forøget antal brugere af begge registre i forhold til 2018. Brugerne går via Centerets

hjemmeside ind på statistikbanken og foretager selv beregninger

• Øget brug af begge registre til forskning, oplysning for offentligheden, beslutningstagere og
relevante fagpersoner.

Ved hjælp af Google Analytics optælles antal brugere på Centrets statistikbank. Det er ikke teknisk muligt at
opspore, hvorvidt samme besøgende har søgt i begge registre. Brugen af hhv. Register for Selvmord og
Register for Selvmordsforsøg måles derfor ved antal besøg på den respektive side for hvert register.

6. Budget- og Økonomiforhold

Budget
2019

Finanslovsbevillingen 4.000.000

Anvendelse afegenkapital 964.294

Puljeaktiviteter -

Videreførelser fra 2018 325.849

Markedsfinansierede aktiviteter 3.000

Renteudgifter -10.000

I alt 5.283.143

7. Afrapportering og resultatvurdering

Centerlederen følger løbende op på CFS’ overholdelse af resultatkontrakten, og bestyrelsen holdes
orienteret om CFS’ drift, kontra ktoverholdelse og forelægges eventuelle afvigelser eller risici herfor.

CFS foretager gennem årsrapporten en samlet afrapportering om målopfyldelsen, og afgiver et finansielt
regnskab, herunder en bevillingsafregning.
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I august/september måned aftales en samtale mellem CFS og Socialstyrelsen, hvor centret giver en status

for kontraktens målopfyldelse, og hvor forventningerne til det kommende år drøftes.

8. Kontraktens gyldighedsperiode, genforhandling m.v.

Resuftatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019,

Genforhandling eller justering af resultatkontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer i kontraktens

forudsætninger, og i Øvrigt når parterne er enige herom.

Såfremt der foretages ændringer i kontrakten mellem parterne, vil dette finde sted i særskilte tillæg til

resultatkontrakten.

Den

Ole Kamp
Formand for bestyrels n

Den.1/

t—fhomas Falslund Kjeldsen
Souschef, tilskudsforvaltning, Socialstyrelsen
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