
Ovenfor ses et 
udsnit af den nye 
hjemmesides 
forside - med et 
billede af centret og 
de to menubjælker. 

I “Nyhedsarkiv” opsamles nyheder af 
ældre dato. Endelig er det muligt at 
tilmelde sig en liste og få tilsendt informa-
tion via e-mail.

Kalender
Her oplyses om kommende aktiviteter 
– lige fra møder til konferencer. Alle kan 
tippe centret med oplysninger om relevan-
te arrangementer m. h. p. annoncering 
via hjemmesiden. Dette gøres i “Tilføj ar-
rangement”. Der findes ligeledes et arkiv, 

hvor der kan hentes inspiration 
til oplæg og foredragsholdere 
ved temadage.

Spørgsmål og svar 
Her besvares de spørgsmål, 
centret oftest får stillet og der 
gives en kort gennemgang af 
begreber og myter. 

Forebyggelse 
Her præsenteres en oversigt over  forebyg-
gelsescentre og modelprojekter støttet af 
“Referencegruppen”.

Milepæle 
giver et overblik over vigtige begivenhe-
der, ligesom “Forslag til handlingsplan til 
forebyggelse af selvmordsforsøg og selv-
mord” og “Referencegruppen” omtales. 

Presse 
oplister anbefalinger for mediernes omtale 
af selvmord. 

Sitemap 
giver overblik over hele hjemmesiden.

Center for Selvmords-
forskning har nyud-
viklet sin hjemme-
side. 
I dette nyhedsbrev 
gives en kort in-
troduktion til siden 
og dens nye funk-
tioner.

Forside
To blå menubjælker øverst på forsiden 
strukturerer hjemmesidens ind-
hold. 

Den øverste bjælke indeholder 
brede områder som Nyheder, 
Kalender, Spørgsmål og svar, 
Forebyggelse, Milepæle, Presse 
og Sitemap. Den nederste bjælke 
tager fortrinsvist udgangspunkt i 
centret og dets arbejdsområder: Forsk-
ning, Registre, Statistik og Uddannelse. 
Herudover findes menupunkterne: Littera-
tur, Links, Kontakt og Krisehjælp. 

Desuden findes to faste rubrikker. I den 
grønne søjle til højre vises, i overskrifter, 
seneste nyheder og af den blå søjle til 
venstre – som er gennemgående på alle 
undersider – fremgår en aktivitetskalender. 
Yderligere oplysninger fremkommer ved 
at klikke på hhv. Læs mere og Mere info. 
Centret modtager gerne relevante infor-
mationer til begge rubrikker.

Nyheder
Her præsenteres de seneste nyheder. I 
et undermenupunkt findes nyhedsbreve 
udgivet af såvel centret som “Reference-
gruppen til forebyggelse af selvmordsfor-
søg og selvmord” (1999-2004). 

“På den nye 

hjemmeside,

kan du få tilsendt 

nyheder 

via e-mail”
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Anden menubjælke 
Under ”Om centret” findes omtale af 
centrets ansatte, bestyrelse og historie. I 
”Forskning” oplistes centrets forsknings-
projekter og årsmøderne for dansk selv-
mordsforskning omtales. Under ”Registre” 
beskrives centrets to offentlige registre: 
Register for Selvmordsforsøg  og Register 
for Selvmord.

Statistik
Statistikbanken er en nyskabelse på hjem-
mesiden. Her kan  genereres statistiske 
udtræk over selvmord og selvmordsforsøg 
- på en fleksibel måde. Det er muligt at 
afgrænse tabellerne med relevante fakto-
rer som: køn, alder, geografi og metode. 
Udtrækket sammensættes ved at foretage 
en markering af de ønskede faktorer, 
hvorefter det er muligt at vælge mellem 
en grafisk fremvisning eller en tabel (se 
billedet til højre). 

Nederst på denne side gengives grafisk 
en forespørgsel vedrørende udviklingen i 
selvmordsforsøg blandt kvinder og mænd 
i aldersgrupperne: 15-19, 30-39 og 50-59 
- i perioden 1997-2001.

Hvis man ikke har kendskab til begrebet 
”rate”, er det en fordel først at orientere sig 
herom i afsnittet ”Om at læse statistik”.

Uddannelse
Under dette menupunkt omtales hoved-
sageligt initiativer udsprunget af et 3-årigt 
projekt, en Uddannelsesplan. Der findes 
information om projekter inden for grund- 
og efteruddannelse samt omtale af film, 
materiale og undervisere.

Litteratur
Her kan bestilles og/eller 
downloades materiale fra 
centret, f.eks. faktahæfter 
og rapporter. Nyere bøger 
omtales og under Andre 
udgivelser findes alle bøg-
er og rapporter udgivet af 
”Referencegruppen”.

Links
Her findes en fortegnelse 
over links til rådgivning og 
information, kommuner 
og amter, ministerier og 
udenlandske organisa-
tioner.

Krisehjælp
Her er hjælp til mennesker, der har selvmords-
tanker, der har forsøgt selvmord eller som 
er efterladte efter selvmord. Der er ligele-
des en liste over relevante telefonrådgiv-
ninger, som er parate til at yde hjælp til 
kriseramte og deres pårørende.

Adresse
Hjemmesidens adresse er uændret: 
www.selvmordsforskning.dk

Ris og ros
Kommentarer og forslag til hjemmesi-
dens indhold kan sendes til centret på: 
info@selvmordsforskning.dk

Center for Selvmordsforskning håber, at 
den forbedrede hjemmeside vil blive et 
værdifuldt værktøj for de mange målgrup-
per, der søger information om selvmords-
adfærd, forskning, statistik, litteratur og 
uddannelse.

Center for Selvmordsforsk-
ning varetager forskning i 
selvmordsadfærd, regi-
strering af selvmordsfor-
søg, vidensformidling og 
uddannelse. 
Centret er en selvejende 
institution under Social-
ministeriet.
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I Statistikbanken 
kan man sam-
mensætte fore-
spørgsler ved at 
kombinere type, år, 
køn, m.v.


