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Det værst tænkelige …

Børn og unge begår meget sjældent selvmord … MEN

15-20 % af de 15-19-årige har eller har haft selvskadende

adfærd eller selvmordsadfærd…

Som er udløst af en variation af mistrivselsformer… 
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Risikoen … den stiger markant med alderen



Risikoen er faldet over årene … og stagneret



1) De, der taler om det, gør det alligevel ikke (‘truer bare’)

2) Hvis et menneske ønsker at dø, kan de ikke hjælpes

3) Alle, der forsøger selvmord, ønsker at dø

4) De, der har forsøgt selvmord, dør senere af selvmord

5) Mennesker i behandling begår ikke selvmord

6) Kun professionelle kan forebygge selvmord

7) Selvmordsadfærd er impulsivt (… og uden varsel)

8) Kun psykisk syge begår selvmord (f.eks. deprimerede)

9) Selvmordsadfærd er genetisk arveligt

10) Selvmordsadfærd har altid en simpel (forståelig) årsag

Myter om selvmordsadfærd … I



1) Mennesker fra gode vilkår begår ikke selvmord

2) Selvmord sker kun i de laveste sociale klasser

3) Selvmord og -forsøg begås af de samme mennesker

4) Børn begår ikke selvmord

5) Børn kan ikke forstå selvmord og død

6) At tale om selvmord inspirerer til selvmord

7) Der er flest selvmord sker om vinteren - i december eller i julen

8) Flest selvmord sker om natten

9) Antal selvmord stiger konstant

10) Selvmordsadfærd er kun for egoister, kujoner og feje mennesker

Myter om selvmordsadfærd … II



Alle

Belastede

Belastede

Mere viden & flere kompetencer

Selvmords-

truede

Ikke

truede

Faldende antal

Hvad betyder det for dine faglige 

& personlige kompetencer?



Individets 

fællesskabs-

følelse

Fællesskabets 

kontrol med 

individet

For stærk Altruisme
(uegennyttig)

Fatalisme
(skæbnebestemt)

For svag Egoisme
(selvisk)

Anomi
(normløs)

Model: Social integration og selvmordsadfærd

Emile Durkheim: Le suicide. 1897



Introvert 

(indadrettet)

Agiterende 

(sikker)

Spørgende 

(usikker)

Ekstrovert 

(udadrettet)

Andre kan ikke 

sige, hvilket 

formål livet har

Andre kan ikke 

tale mig fra det, 

jeg ved

Andre har gjort 

min eksistens 

problematisk

Andre har gjort   

min eksistens 

problematisk

Selvmordsadfærd er  … ’Det tilfældige resultat’

Steve Taylor:  Durkheim and the Study of Suicide. 1982.



Selvmord Handling Effekt

Er en acceptabel 

handling

Det er en menneskeret og man 

skal ikke blande sig

Eller

Det er menneskets eget 

ansvar, men der er andre og 

bedre løsninger

Ingen / negativ

Nogen / positiv

Er ikke en acceptabel 

handling

Det er ikke en menneskeret, 

men vi kan hjælpe til en anden 

og bedre løsning

Eller

Det er en uacceptabel 

(umoralsk) handling og der skal 

ikke forventes hjælp

Nogen / positiv

Ingen  / negativ

Holdninger til selvmord … ikke uden betydning



Selvtilføjet skade - ofte anvendt definition

…. er en bevidst, socialt uacceptabel adfærd, der 

gentages igen og igen, og som medfører fysisk skade 

og/eller smerte udført uden intention om selvmord, men 

med det bevidste eller ubevidste formål at opnå 

intrapsykisk og/eller interpersonel forandring
Baseret på Favazza 1996 Suyemoto & MacDonald 1995 Walsh & Rosen 1988 Kahan & Pattison 1983 

(Undtaget  er f.eks. ‘mode’, ledsaget af seksuel ophidselse eller har karakter af (ekstrem) kropsudsmykning og tatoveringer)



… handling, hvormed man forsøger at ændre sit humør 

ved at påføre sig en fysisk skade, der er alvorlig nok til at 

forårsage skade på ens krop

Selvtilføjet skade – mere enkel definition



… handling med dødelig udgang, som afdøde, med viden

eller forventning om et dødeligt udfald, havde 

foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde 

de af den afdøde ønskede forandringer.

Selvmord - definition (langt fra selvskade)



… handling uden dødelig udgang, hvor en person med 

vilje indtager en overdosis medicin eller lignende - eller 

udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil volde 

skade, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har 

været at fremme personens ønskede forandringer via 

handlingens forventede konsekvenser.

Selvmordsforsøg - definition (ej heller selvskade)



Risiko-

niveau

Selvmordsadfærd Risiko og 

beskyttende faktorer

Mulig intervention

Risiko-

niveau 

1

Selvmordstanker, men ingen 

planer, intentioner eller 

handlinger

Påvirkelige risikofaktorer og 

stærke beskyttelses-faktorer

Moderate foranstaltninger. 

Efter forsøg/ eller selvskade skal 

der tilbydes opfølgning. Familie 

inddrages. Handleplan 

anvendes.

Risiko-

niveau 

2

Selvmordtanker med 

konkrete planer, men ingen 

selvmordsadfærd

Akkumuleret risiko og få 

beskyttende faktorer

Indlæggelse kan være 

nødvendig afhængig af 

risikofaktorer. Iværksæt 

handleplan. Familie 

medinddrages aktivt.

Risiko-

niveau

3

Potentielt livsfarlige forsøg 

eller vedvarende 

selvmordstanker med stærk 

intention eller mislykket 

selvmord

Psykiske lidelser med alvorlige 

symptomer;  ophobning af 

svære livsbegivenheder (f.eks. 

tab); få eller ingen beskyttende 

faktorer

Indlæggelse med mindre det er 

muligt at reducere risiko 

signifikant. 

Familie fuldt inddraget.

Risikovurdering – den korte version (som I kender)



Opmærksomhed

‘Råb om hjælp’

Protest

Pause

Meningsløshed

Hævn

Håbløshed

Flugt

Magtesløshed

Opgivenhed

Livsophør (død)

Motiver – bag om handlingerne



Oplevelse af at være

✓ fanget i en uløselig situation

✓ lammet uden muligheder for at handle

✓ afskåret fra kontakt (og fra at kontakte)

✓ utilstrækkelig

✓ lukket inde bag glas eller i en osteklokke

Edwin S. Shneidman (1987): 

Suicidal behavior is often a form of communication, a cry for help born out of pain, with clues and 

messages of suffering

‘Born out of pain’ • ‘Cry of pain’



Fra krise til selvmordsadfærd (check om liste…)
Når

Hensigten er at finde en løsning

Målet er pause eller forandring

Drivkraften er psykisk smerte

Følelserne er håb- & hjælpeløshed, skam, skyld

Oplevelsen er indsnævring, tunnelsyn, tomhed

Handlingen er flugt, pause, tavshed

Bliver ‘ked-af-det-hed’ til selvmordstanker (via ensomhed)



Psykisk 

smerte

Stress

Indre uro

1 3 4 52

1

3

4

5

2

2
1

3
4

5

Shneidmans selvmordsterning

Selvmords-

handling



Mulighed / kapabel
(Habituering)

Følelse af at 

være en byrde

(Perceived burdensomeness)

Manglende

tilhørsforhold

(Thwarted belongingness)

Thomas Joiners psykologiske model

Høj risiko
Selvmord & 

selvmordsforsøg

Thomas Joiner: Why People Die by Suicide. 2007



T

Et muligt svar er ‘at give ilt’ (Tønnesvang)

Tønnesvang & Hedegaard: Vitaliseringsmodellen 2012



Kan ikke

Tør ikke

Må ikke Vil ikke

Bør ikke

Kaos

Tavshed - selvmordsadfærdens følgesvend

Personlige erfaringer præger 

vores tolkning af tavshed! 

OG vi ved IKKE, 

hvad andres tavshed skyldes.

Se endvidere bog & film: Når tavsheden taler på www.gjconsult.dk



Selvmordshandlinger kan være 

… en erstatning for eller et supplement til ord og en 

måde at kommunikere på, når ord opleves 

utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige

Tavshedens tale



Tavshed er en del af selvmord

Den ultimative måde at få det sidste ord på

Symbolsk set lukkes døren definitivt              

(ingen tale mere mulig)

Selvmordets tavshed



Tavshed er en del af selvmordsforsøg

Selvmordsforsøg er en ‘talende tavshed’

Og kan være et ’svar’ på (andres) tavshed

Tavsheden er ‘den afmægtiges magtmiddel’

Symbolsk set en måde at kommunikere på                

(måske det eneste vedkommende kan lige nu)

Selvmordsforsøgets tavshed



Selvmordstanker  

Selvmordstanker er i sig selv ufarlige. 

Selvmordstanker?

Mange mennesker ”leger” fra tid til 

anden med tanken om at ”komme væk 

fra det hele”, ”give op” eller lignende. 

(GirlTalk: Udpluk af håndbogen)



’Ingen forstår mig’ ‘Jeg kan lige så godt dø’

’Jeg dur ikke til noget’ ‘Det blir aldrig anderledes’

‘Det vil være en fordel, hvis jeg ikke var her længere’

’Det er ligemeget, om jeg er her eller ej’

Hvordan har du svaret på sådanne ytringer?

Hvordan ville du gerne kunne svare endnu bedre?

Respons på selvmordstanker



Sådan vil vi jo helst se samtaler… 



Frivillig eller

Fagperson
Borger

Sympati

Antipati

Empati

Vi samtaler med hele vores personlige ’rygsæk’ 

… egne oplevelser med ensomhed, dødsfald, kriser …

Jeg … et samtaleredskab



Ideel samtale
Om at ‘komme hele vejen rundt’

Afklarende / fakta

Udviklende /

tankevækkende

Fortid /

undersøgende

Fremtid / 

aktiverende 

1) Hvad 

drejer det 

sig om?

2) Hvilken 

betydning 

har det?

3) Er der 

andre 

muligheder?

4) Hvordan  

kommer vi 

videre?



Brugeren

Jeg overvejer at pjække i morgen og tage en random

blanding af rengøringsmidler og

smertestillende.

Rådgiver

Det er godt nok en farlig ting at sige, synes jeg. En del 

af mit arbejde er, at fortælle når noget er farligt - og jeg 

kan fortælle dig det er rigtig farligt, og at det ikke 

nødvendigvis er noget man dør af. Men man kan få 

enormt alvorlige, livsvarige skader af det. Det bekymrer

mig meget at du siger sådan. Hvorfor vil du gerne dø?

Eksempel fra chatten



• Hvad ville du sige med den handling?

• Hvordan kunne du sige det på en anden måde?

• Hvad kan eller magter du ikke at sige?

• Hvem tænker du på, skal opleve at du skader dig selv?

• Ville du med handlingen ’sige noget’, som du ellers 

ikke kan sige?

Eksempel på spørgsmål … før handlingen



• Hvilke tanker gjorde du dig om handlingen som 

udvej eller løsning?

• Hvilke følelser havde du om dine overvejelser?

• Hvilke forandringer ønskede du handlingen 

skulle medføre?

• Hvem ville du påvirke med handlingen?

• Tror du, at du kommer i samme situation igen?

Eksempel på spørgsmål … efter handlingen



• Hvad tænker du om døden?

• Hvornår tænker du på døden?

• Hvad vil det sige at være død?

• Hvad er døden for dig?

• Hvem skulle finde dig, når du var død? 

• Hvem skulle ikke finde dig, når du var død?

Eksempel på spørgsmål … om døden som løsning



De 3 typer ensomhed
Få alle tre belyst i samtalen

Ensomhed

Eksistentiel

Tankemæssig
Emotionel

Følelsesmæssig

Relationel

Social

Når jeg oplever 
meningsløsheden 

Hvad er meningen? 

Hvorfor netop mig?

Hvem er jeg?

Hvad kan jeg?

Er jeg anderledes?

Er jeg unormal?

Er jeg syg?

Bør jeg bare dø?

Når jeg oplever at være alene 
med mine følelser

Kun jeg har det sådan

Angst, utryg, tomhed

Mangler ord / ordløs

Forladthed - føler mig ikke hel

Savn (nogen eller noget) -

opleves som fysisk smerte

Når jeg ikke har nogen 
nære relationer 

Jeg har kun mig selv

Taler ikke med nogen

Andre ser mig ikke

Der er ingen jeg vil være 

sammen med

© Gert Jessen & Elene Fleischer
Se: www.ungeogensomhed.info & www.ensomhed.info

http://www.ungeogensomhed.info/
http://www.ensomhed.info/


Ensomhedsomfang
Tre længder af ensomhed … spørg til længe & omfang

Flygtig og 

kortvarig

Afgrænset af 

tid og sted

Langvarig eller 

kronisk



Ensomhedens tunneltænkning

Negative hændelser Følelser Alternativer

Skuffelse

Afvisning

Tab

Problemløsning

Søge hjælp

Isolere sig / tavshed

Misbrug / Selvskader

Utryg eller bange

Hjælpeløs

Skyld eller skam

Værdiløs og tom

Håbløshed

Fanget osv.

Jeg vil altid være ensom     

Smerten holder aldrig op         

Ingen vil kunne hjælpe mig

Det er min egen skyld

Jeg er ikke noget værd

Selvmord er en (mulig) løsning

Omgivet af tavshed



Mistrivsel

Krise

Ensomhed

Anderledeshed

Tavshed 

og skam

Virkeligheden forsvinder 

ikke, fordi vi lukker øjnene

Selvskade & 

selvmordsadfærd

Selvforstærkende spiral … skal brydes



Mestring

Psykisk sygdom 

Depression

For lidt 

social støtte

Psykisk 

sårbarhed 

Ensomhed

Belastninger 

(udfordringer)

Selvmordsadfærd & 

selvskader

Holdninger 

Miljø Netværk

Misbrug 

Angst

Tavshed 

Mobning

Impulskontrol 

Stress

Håbløshedsfølelse, skyld

Psykisk smerte, skam

Alles ansvar

Specialiseret ansvar

Ked af det/ensom Svære 

psykiatrisk 

diagnoser

Selvskader og/eller 

selvmordstanker

Selvmordsforsøg, 

svær angst mm.

Opgivenhed, 

angst mm.

Der er så meget at forholde sig til … (og så lidt tid)



www.hjelptilhjelp.no

www.lfss.no

Annette.erlangsen@regionh.dk

Hjælp til selvhjælp … hvor finder jeg mere?

www.suicideinfo.ca

www.internetbehandling.dk/sos

www.livsmod.net



Hvad skal vi sige til børn om selvmord?

www.journals.uio.no/index.php/suicidologi/article/viewFile/2900/2520

Artiklen ‘Hvad skal vi sige til børn …’ er skrevet af 

klinisk psykolog Magne Raundalen og publiceret i 

tidsskriftet Suicidologi: 

Tidsskriftet Suicidologi er gratis og kan bestilles (eller blot læses) på 

www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kunnskapsressurser/Tidsskrift

et-suicidologi/index.html



Hjælp til selvhjælp … hvor finder jeg mere?

VÆR IKKE BANGE FOR ANGSTEN

www.ensomhed.info

(stort materiale)

www.ungeogensomhed.info

(film og materiale)

www.angstforeningen.dk/vaerikkebange (stort materiale)

www.gjconsult.dk 

(mange film & materialer)

www.trivsel-i-skolen.dk

(film & materialer) www.livsmod.net
(mange gratis temadage mm., hvis man er fra Nordsjælland)

http://www.livsmod.net/


Hvad tager I med hjem fra i dag?

Hvad vil I gøre mere (mindre) af fremover?



… og jeg siger mange tak for opmærksomheden

Se meget mere på www.gjconsult.dk

http://www.gjconsult.dk/

