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Projektet er opdelt i et forsknings- og et formidlingsmodul. 
Forskningsprojektets formål er at identificere kontaktmuligheder til 
ældre med selvmordsovervejelser. Formidlingsdelen fokuserer på 
at gøre den indhentede viden direkte tilgængelig for aktive 
interventionsprojekter og udvikle retningslinier til fremtidige 
forebyggelsesprojekter. 
 



 
Baggrund for projektet 
 

 
Forskningsmodul: 
Ældre som begår selvmord er meget beslutsomme, forebyggende 
initiativer må derfor være målrettede og effektive. Mange ældre er 
i hyppig kontakt med sundhedspersonale som kunne udgøre en 
platform for intervention. Forskningsmodulets formål er at 
identificere og evaluere mulige berøringspunkter til ældre med 
selvmordsovervejelser. Dette undersøges ved at analysere antallet 
og kvaliteten af de kontakter til sundhedssektoren som ældre der 
begår selvmord har haft året før de døde. De forskellige typer af 
kontakter sammenlignes desuden med dem for den generelle 
befolkning i samme aldersgruppe. Særlige dele af analyserne vil 
fokusere på ældre mænds kontakter og deres udgang. Ligeledes 
analyseres om tilgængelige resourcer i lokalsamfundet og om 
antallet af piller i antidepressiva-pakninger har en forebyggende 
virkning overfor ældres selvmord.  
 
Formidlingsmodul: 
Den viden som forskningen indbringer skal gøres direkte 
tilgængelig for dem som er aktivt indvolverede i 
forebyggelsesprojekter. Et ekspertpanel vil vurderer 
forskningsresultaterne med henblik på at formalisere 
undervisningsmateriale samt udvikle retningslinier for fremtidige 
forebyggelsesprojekter. Herefter bliver en seminardag tilbudt til 
alle aktive projekter omkring forebyggelse af ældres selvmord.  
 

Metode og indhold  
Forskningsmodulet består af registeranalyser af data over hele den 
danske befolkning fyldt 50 år eller derover i perioden 1990-2003. 
Et allerede eksisterende dataudtræk opdateres og udvides af 
Danmarks Statistik.  
 
Formidlingsmodulets ekspertpanel og seminardage arrangeres af 
Elene Fleischer. Ekspertpanelet består af internationale forskere 
inden for området, medlemmer af Forskergruppen Ældre og 
Selvmord samt repræsentanter fra aktive forebyggelsesprojekter. I 
sammenhold med international forskning vurderes de indsamlede 
resultater med henblik på at identificere mulige platforme for 
intervention overfor ældres selvmord. Konsensussen fra 
ekspertpanellet bruges til at udvikle undervisningsmateriale til brug 
ved seminardagen samt anbefalinger til fremtidige projekter. 
Tilsagn haves fra OK-klubben i Kolding og Center for 
Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien i Region Nordjylland i 
Aalborg. I samråd med ansvarshavende fra aktive 
forebyggelsesprojekter planlægges indholdet for seminardagene. 
De afholdes lokalt og uden yderligere omkostninger hos de enkelte 
forebyggelsesprojekter, som forventes at stille lokale til rådighed. 
 



 
Målgruppe  

Forskningsmodulets målgruppe er de ældre - i særdeleshed ældre 
mænd. 
 
Formidlingsmodulets målgruppe er aktive modelprojekter der 
fokuserer på forebyggelse af ældres selvmordshandlinger samt 
fremtidige forebyggelsesprojekter. 
 

 
Evaluerings- og 
formidlingsovervejelser 

 
Ekspertrådgiving af mentor, Prof. Yeates Conwell, vil 
kontinuerligt finde sted under forskningsprojektet. 
Inviterede eksperter vil vurdere projektet i relation til nyeste 
internationale viden på området. 
Repræsentanter fra aktive forebyggelsesprojekter vil blive inviteret 
til ekspertpanellet for at give feedback om hvilke oplysninger der 
vil hjælpe med til at effektivere forebyggende inititativer. 
Derudover vil der udformes undervisningsmateriale og 
retningslinier for et fremtidigt forebyggelsesprojekt. Resultater fra 
forskningsprojektet vil blive offentliggjort i internationale 
tidsskrifter. 
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