Mere information og rådgivning
Centre, telefonrådgivning og hjemmesider
Livslinien
Telefon 7020 1201
www.livslinien.dk
Livslinien er et tilbud om anonym rådgivning til mennesker med selvmordstanker og mennesker,
der på anden vis er berørt af en selvmordsproblematik som ven, pårørende eller efterladte.
• Telefonrådgivning har åbent hver dag fra kl. 11.00-23.00.
• Netrådgivning.
Børns Vilkår
Telefon 3555 5559
www.boernsvilkaar.dk
Børn og unge kan ringe til børnetelefonen alle hverdage fra kl. 11-23 og lørdag fra kl. 13-17.
Telefon 116111
Børns Vilkår - Fagtelefonen
Telefon 3555 5558
Anonym rådgivning for professionelle om omsorgssvigt og underretningspligt.
Tirsdag kl. 8-10 og torsdag fra kl. 14-16.
Nefos
Telefon 2763 3484 og på telefon 5193 3484
www.nefos.dk
NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en
person, der har udført en selvmordshandling. Familiemedlemmer, venner og faglige
netværkspersoner kan finde hjælp på hjemmesiden og kan kontakte NEFOS på og på mail:
kontakt@nefos.dk
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Telefon 7027 4212
www.efterladte.dk

Center for Selvmordsforskning
Telefon 6613 8811
www.selvmordsforskning.dk
Lægeforeningens E-lærings portal for selvmordsforebyggelse
www.læger.dk

Læs mere
‘Omsorgssvigt - et redskabshæfte til professionelle’,

Bente Boserup og Lise Merrild, Børns Vilkår (2009)
‘OmSorg handleplan. Et idekatalog for skolens møde med børn i sorg’,
Per Bøge, Jes Dige og Christina Grønbæk, Kræftens Bekæmpelse (1998)
‘Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg - vejledning til
sundhedspersonale på sygehusenes børneafdelinger’
Klinik for selvmordstruede børn og unge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense og
Psykiatrien i Region Syddanmark (2009)
‘Kommunepakken - forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge’, vejledning til personale i
socialsektoren (2006)
‘Selvmord i Danmark’
Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed
‘Unges mistrivsel’
Lillian Zøllner, Center for Selvmordsforskning (2002)
’Unge på kanten af livet’
Bente Hjorth Madsen, Center for Selvmordsforskning
ʼHåndbog til støtte i arbejdet med selvmordstruede unge’
Århus Kommune, 1998

