Fakta om selvmord
Selvmord er den næst-hyppigste dødsårsag hos danske unge i alderen
15-19 år (kilde: WHO, 2014).
Personer, som har haft et selvmordsforsøg, vil efterfølgende have en øget
risiko på op mod 30% for at gentage forsøget.
Selvmordsforsøg skal derfor tages meget alvorligt.
Som borger og som ansat i det kommunale har du pligt til at underrette
kommunen, hvis du får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år
lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Det kan
eksempelvis være alvorlig mistrivsel og omsorgssvigt eller fysiske overgreb.
Du kan sende underretningen skriftligt til nedenstående mail:
underretning@langelandkommune.dk
eller du kan rette telefonisk henvendelse til os - se kontaktoplysninger
nedenfor.
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Bliver du som medarbejder bekymret for et barn eller en ung, som du mener
er selvmordstruet, skal du kontakte en af SELFO-Teamets kontaktpersoner:

Selvmordsforebyggelsesteamet, forkortet SELFO-Teamet, er Langeland
Kommunes interne beredskab, når et barn eller en ung er selvmordstruet
eller allerede har forsøgt selvmord.

Psykolog Gurli Jakobsen, TLF: 30 59 50 17
gurjak@langelandkommune.dk

Teamet består af en psykolog, en sundhedsplejerske, samt en socialfaglig
medarbejder.

Sundhedsplejerske Anna Sofie Sparboom, TLF: 23 99 32 89
ansosp@langelandkommune.dk
Socialrådgiver Fantha Sandahl, TLF: 21 36 59 22
fansan@langelandkommune.dk

Kommunens
kontaktpersoner

Hvad sker der, når jeg henvender mig til SELFO-Teamet?
Når kontaktpersonen eller SELFO-Teamet har modtaget henvendelsen
vedrørende et barn eller en ung i selvmordsrisiko, mødes teamet så hurtigt
som muligt.
Kontaktpersonen forelægger henvendelsen for teamet, og teamet laver en
risikovurdering, og der lægges en plan for det videre forløb i samarbejde
med familien og samarbejdspartnere. SELFO-Teamet kan henvise direkte til
samtaleforløb i Center for Selvmordsforebyggelse i Odense.

SELFOTeamet
Center for
Selvmordsforebyggelse

Barnet og
den unges
familie og
netværk

SELFO-Teamet er en del af Behandlingskæden mellem kommunen og
Region Syddanmark. Behandlingskæden sikrer, at der:





ikke er ventetid for børn og unge med selvmordsadfærd
er et bestemt sted at henvende sig for en kvalificeret vurdering og
opfølgning
er samarbejdsflader med specialister, sygehus og det
børnepsykiatriske speciale
er samarbejdsaftaler mellem socialsektoren og sundhedssektoren

Indikatorer på forøget selvmordsrisiko
Den unge giver udtryk for at ville dø i kombination med en adfærd som ex:
 at den unge tidligere har haft selvmordstanker eller forsøgt selvmord
 at den unge er droppet ud af skole, studier eller fritidsaktiviteter
 at den unge har et misbrug af alkohol eller stoffer
Barnet eller den unge giver udtryk for at ville dø i kombination med et
tankeindhold som ex:
 at den unge ikke ser nogen fremtid
 at den unge ikke ser andre løsninger en selvmord – altså udpræget
”kikkertsyn” ift. Problemløsning
 at den unge har konkrete og detaljerede selvmordsplaner
Barnet eller den unge giver udtryk for at ville dø i kombination med følelser
som ex:
 en udpræget stemning af håbløshed
 at den unge har isoleret sig og droppet kontakten med andre
 at den unge ikke orker mere og giver indtryk af desperation

