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Kommunepakke oooooooooooooooSelvmordsforebyggelse for Børn og Unge
Af cand.psych. Kim Juul Larsen og socialrådgiver Bjørn Clausen
Projektet fremlægges
1. november 2005 på
National konference
om selvmordsforebyggelse.

I 1998 udgav Sundhedsstyrelsen ”Forslag
til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark”.
Handlingsplanen har dannet grundlag for en
særlig indsats på ﬂere områder i perioden
1999-2004, herunder børne- og ungeområdet. Indsatsen har bl.a. omfattet en række
modelprojekter (se oversigt på bagsiden).
Projekt ”Kommunepakke - Selvmordsforebyggelse for Børn og Unge” har til opgave
at samle de erfaringer og resultater, der er
opnået inden for børne- og ungeområdet.
Dette arbejde skal føre til en kommunepakke, d.v.s. en række anvisninger på, hvordan
kommunerne kan iværksætte det selvmordsforebyggende
arbejde i forhold til
børn og unge.
Projektet er støttet af
Socialministeriet.
Projektet er p.t. i planlægningsfasen, hvor
der tages udgangspunkt i at opbygge kommunepakken i tre dele:
• Basispakke
• Kommunalt beredskab
• Behandlingskæde

Basispakke

Center for
Selvmordsforskning
Søndergade 17
5000 Odense C
Tlf.: 66 13 88 11
www.selvmordsforskning.dk

Her gøres erfaringer og materialer fra
tidligere modelprojekter tilgængelige for
kommuner, således at der ved selvmord
eller selvmordsforsøg blandt børn og unge
foreﬁndes information og vejledning i handlemuligheder. Basispakken er en slags
”førstehjælpskasse” med relevante materialer. Den bliver tilgængelig for alle, men
er særlig målrettet myndighedspersoner i
kommunernes socialforvaltninger.

Kommunalt beredskab

Her vælger kommunen at udpege en
myndighedsperson (kontaktperson), og
at etablere et fagligt beredskab med fast
henvendelsessted samt en organisation for
faglig forvaltning og opfølgning. Der er tale
om en specialisering inden for kommunen.
Denne ordning kræver investering i form af
efteruddannelse af myndighedspersonen
og fagligt beredskab samt konsulentbistand
vedr. etablering. Endvidere forudsættes
vedligeholdelse af beredskabet - f.eks. via
konsulentbistand og netværksdannelser.
Materialet fra basispakken er en del af
grundlaget for det kommunale beredskab.

Behandlingskæde

Kommunen kan udvide det kommunale
beredskab til et regionalt samarbejde, hvor
specialistenheder som f.eks. skadestue,
børneafdeling, Børne- og ungdomspsykiatri samt forebyggelsescenter inddrages i en
såkaldt behandlingskæde. Investeringen
omkring den kommunale kompetenceudvikling er den samme som ved Kommunalt
beredskab, men der skal her påregnes
konsulentbistand og etablering af samarbejdsaftaler med specialistenheder.
Endvidere forudsættes vedligeholdelse af
beredskab og behandlingskæde - f.eks. via
konsulentbistand og netværksdannelser.

Oversigt
Serviceniveau
(=standarder for selvmordsforebyggelse for børn og unge)

Modelprojekter
Basispakke

Kommunalt
beredskab

Behandlingskæde

Information og vejledning
i handlemuligheder
Fast henvendelsessted
Rutiner for opfølgning
ved selvmordsfare
Specialisering/efterudannelse
Ingen ventetid
Arbejde i team
- faglig og personlig sparing
Samarbejdsaftaler
med specialistenheder
Samarbejdsaftaler
med Børnepsykiatrisk speciale

Følgende modelprojekter danner grundlag
for indholdet i kommunepakken:
Projekt mere Livsmod
Børnerådgivningen Frederiksborg Amt
www.annaborg.dk
Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge på Vestfyn
Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn
www.selvmordsforebyggelse.fyns-amt.dk
Forebyggelse af alvorlig mistrivsel
gennem dannelse af lokale omsorgsnetværk mellem unge, lærere, sundhedspersonale og socialforsorg
CVU Fyn
www.cvufyn.dk
Forebyggelse af selvmordsforsøg og
selvmord blandt unge i Odense
Odense Kommune, Ungekontakten
www.odense.dk

Kommunepakken præsenterer ideer og
metoder til at kunne igangsætte selvmordsforebyggende arbejde for børn og unge på
forskellige niveauer. Ovenstående skema
giver en forenklet oversigt over indholdet af
de forskellige dele: Basispakke, Kommunalt
beredskab og Behandlingskæde. (Serviceniveauet er markeret med grønt).

Opkvaliﬁcering af socialarbejdere med
kontakt til selvmordstruede unge. Et
kvalitetsudviklingsprojekt
Århus Kommune
www.tagansvar.dk

Rejsehold

National konference

Der etableres et rejsehold bestående af
ressourcepersoner og konsulenter bl.a.
fra udvalgte modelprojekter. Formålet med
rejseholdet er dels at holde oplæg om kommunepakken, dels at kunne yde konsulentbistand ved ønsket om en kommunal implementering af de nævnte valgmuligheder.

Målgruppen

Målgruppen for Kommunepakken er først og
fremmest kommunernes ledelse og børneog ungesagsbehandlerne i socialforvaltningerne.

Det er hensigten,
at Kommunepakken kan samle
mange af de gode
erfaringer der er
indhøstet gennem
modelprojekterne
og fremlægge dem
i en tilgængelig og
brugbar form.

Projektet vil blive fremlagt på National konference om selvmordsforebyggelse den 1.
november 2005. Udviklingen vil løbende
kunne følges på centrets hjemmeside:
www.selvmordsforskning.dk

Nærmere oplysninger

Kontakt projektleder Kim Juul Larsen
kjl@selvmordsforskning.dk
eller projektleder Bjørn Clausen
bc@selvmordsforskning.dk
eller ring på tlf. 66 13 88 11.

Børnepolitik

I henhold til Serviceloven skal kommunerne
udarbejde en sammenhængende børnepolitik og strukturreformen medfører, at de
nye storkommuner skal opstille og samordne retningslinier for indsatser for børn og
unge.
Kommunepakke - Selvmordsforebyggelse
for Børn og Unge kan anvendes i dette
arbejde, da den indeholder forslag til standarder og organisering af det forebyggende
arbejde.

Center for Selvmordsforskning varetager forskning i
selvmordsadfærd, registrering af selvmordsforsøg, vidensformidling og
uddannelse.
Centret er en selvejende
institution under Socialministeriet.
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