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Forord  
 

Dette hæfte ”Center for Selvmordsforskning- Forskning, registre og 

statistikbank” indgår i en række hæfter om fakta og forskning ved-

rørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. 

 

Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for 

forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres ud-

dannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i 

kontakt med selvmordstruede mennesker. 

 

Formålet med dette hæfte er, at læseren får viden om, hvordan 

udviklingen fra et forskningsprojekt til Center for Selvmords-

forskning har fundet sted. Desuden er det formålet at formidle 

viden om de debatter, der har været om at få et landsdækkende 

Register for Selvmordsforsøg.  

 

I hæftet indgår oplysninger fra Register for Selvmord, Register for 

Selvmordsforsøg samt fra Ungdomsbarometeret (om unges selv-

skade). 

 

Center for Selvmordsforskning har en offentlig tilgængelig stati-

stikbank, der viser data fra Centerets to registre: Register for Selv-

mord og Register for Selvmordsforsøg. Denne statistikbank kan 

alle tilgå, og hæftet indeholder en vejledning i brug af statistik-

banken. 

Afslutningsvis præsenteres Centerets udgivelser. 

 

 

 

        Oktober 2018 

Lilian Zøllner 
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1. Fra forskningsprojekt til Center for Selv-

mordsforskning 
 

 

 

 

Internationalt har Verdensorganisationen WHO siden 1977 arbej-

det med udformningen af en overordnet sundhedspolitisk stra-

tegi. Titlen var ”Sundhed for alle i år 2000”, og i 1984 blev en så-

dan tiltrådt af samtlige europæiske lande, herunder også Dan-

mark.     

 

1985 Opbygning af et fælleseuropæisk forskningsprojekt 

Året efter Danmark tiltrådte WHO´s sundhedspolitiske program 

(1985) blev dr. med. Niels Juel-Nielsen, Odense Universitet opfor-

dret til at deltage i opbygningen og ledelsen af et fælleseuropæisk 

forskningsprojekt vedrørende selvmordsforsøg initieret af 

WHO's europæiske hovedkontor.  

 

1987 Foreløbig projektbeskrivelse 

Til det planlagte forskningsprojekt skulle der udarbejdes en pro-

jektbeskrivelse og cand.rer.soc. Unni Bille-Brahe blev tilknyttet og 

stod for alle kontakter til henholdsvis Indenrigsministeriet, Sund-

hedsstyrelsen og hospitaler. Af brevene fra 1987 fremgår det, at 

forskningsprojektet er tænkt som en registerundersøgelse. 

 

1988 Registerundersøgelse Fyns Amt 

I januar 1988 forelå en kortfattet projektbeskrivelse med arbejds-

titlen: Selvmordsforsøg i Fyns Amt. Den 21. april 1988 forelå der 

svar fra Den regionale videnskabsetiske komité for Vejle og Fyns 

Amtskommune. Komiteen godkendte den del af registerundersø-

gelsen, hvor der ikke er patientkontakt.    
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1989 Arbejdstitel Selvmordsforsøg i Danmark 

Den 17. januar 1989 opfordrede Sundhedsstyrelsen de læger, som 

bliver kontaktet i forbindelse med projektets gennemførelse om 

at give deres støtte til undersøgelsens gennemførelse med titlen 

The WHO-EURO Multicentre Study on Parasuicide. 

 

1990 Forlængelse af forskningsprojekt 

Den 2. januar 1990 gav Registertilsynet tilsagn om, at forsknings-

projektet måtte forlænges. Af skrivelsen fremgår det, at projektet 

forventes at ophøre 31. december 1991. 

 

1991-1993 Samarbejdsaftale om data 

Der blev den 20. december 1991 lavet en samarbejdsaftale vedrø-

rende de danske WHO/EPSIS- data. Af samarbejdsaftalen frem-

gik det, at udvalget ”skal forholde sig for øje, at undersøgelser 

med forskellige formål og baseret på forskellige forskningstradi-

tioner udmærket kan anvende samme data uden at komme i kon-

flikt med hinanden.” Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 3. 

august 1993. 

 

1995 Videreførelse af forskningsprojektet Selvmordsforsøg 

i Danmark 

Den Videnskabsetiske Komité blev den 7. april 1995 ansøgt om 

tilladelse til at den igangværende registrering af selvmordsforsøg 

blev udvidet til at strække sig til år 2000. Tilladelsen blev god-

kendt den 24. maj 1995 og Registertilsynet gav tilladelse den 9. 

juni 1995. 

 

1997 Center for Selvmordsforskning   

Første gang ordet Center for Selvmordsforskning forekommer of-

fentligt er i 1997. Den 22. august 1997 underskriver centerleder 

Unni Bille-Brahe og daværende Socialminister Karen Jespersen 

Forskrifter for Registeret for Selvmordsforsøg. Disse trådte i kraft 

den 1. oktober 1997. 
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 1999 Aflevering af elektronisk register til Rigsarkivet 

Statens Arkiver, Rigsarkivet meddelte den 7. juli 1999, at Registe-

ret for Selvmordsforsøg skulle bevares og afleveres inden 1. ja-

nuar 2000. 

 

2001 Offentligt forskningsprojekt: Registrering af selv-

mord og selvmordsforsøg 

Den 11. september 2001 gav Datatilsynet tilladelse til et offentligt 

forskningsprojekt: Registrering af Selvmord og Selvmordsforsøg. 

Det var dermed første gang, at såvel registrering af selvmord og 

registrering af selvmordsforsøg indgår i samme meddelelse til 

Datatilsynet. Samme år bliver Ph.D. Lilian Zøllner centerleder for 

Center for Selvmordsforskning.   

 

2004 Etablering af interaktiv hjemmeside til statistiske fo-

respørgsler 

Den 21. april 2004 rettede Center for Selvmordsforskning henven-

delse til Datatilsynet med henblik på oprettelsen af en interaktiv 

hjemmeside med mulighed for, at brugerne selv kunne foretage 

statistiske forespørgsler. Baggrunden var, at Centeret modtog 

mange forespørgsler fra forskere og journalister, som ønskede 

specifikke udtræk fra Register for Selvmord og Register for Selv-

mordsforsøg. Hjemmesiden var en realitet i 2004. 

 

 2005 Anden lovgivning for anmeldelsespligt til Viden-

skabsetisk Komité 

Den 6. januar 2005 henvendte Center for Selvmordsforskning sig 

til Den Videnskabsetiske Komité med henblik på en afklaring om 

fortsat anmeldelsespligt. Denne var nu bortfaldet.   

2007 Amterne nedlægges, regionerne oprettes 

Register for Selvmordsforsøg byggede udelukkende på data fra 

Fyns Amt. Landets 13 amter (herunder også Fyns Amt) blev ned-

lagt pr. 1. januar 2007. I stedet blev der oprettet 5 regioner. Disse 

fem regioners hovedopgave blev bl.a. sundhedsvæsenet. 
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Fyns Amt havde været anset for at være repræsentativt for hele 

landet og befolkningen havde udgjort 1/10 af landets samlede be-

folkning. Som en tommelfingerregel havde man ganget antallet af 

registrerede selvmordsforsøg i Fyns Amt med ti og derved fået et 

landsdækkende tal.  

Da amterne blev nedlagt og regionerne opstod, blev beregnings-

grundlaget for Register for Selvmordsforsøg forskudt.  

Som et eksempel kan nævnes, at Fyns Amt før 2007 havde syge-

huse i bl.a. Odense, Middelfart, Svendborg, Nyborg, Fåborg-

Midtfyn samt på øerne Ærø og Langeland. Der var til Register for 

Selvmordsforsøg blevet indsamlet data fra nogle af disse syge-

huse i Fyns Amt. 

Da regionerne opstod kom nævnte sygehuse under Region Syd-

danmark, og under denne region kom også sygehuse i bl.a. 

Aabenraa, Esbjerg og Vejle. 

 

2007-2011 Behov for udvidelse af indsamlingsområdet  

I takt med udviklingen opstod der et behov for, at Register for 

Selvmordsforsøg blev udvidet til at omfatte Region Syddanmark. 

Den 9. august 2011 ansøgte Center for Selvmordsforskning Mini-

steriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomiske midler til en 

undersøgelse om, hvorfor mennesker forsøger at begå selvmord. 

Undersøgelsens formål var bl.a. at udvide dataindsamlingsområ-

det fra skadestuer i det tidligere Fyns Amt til skadestuer i hele 

Region Syddanmark. Ministeriet fandt projektet nyttigt og rele-

vant, og støttede udvidelsen af indsamlingsområdet i Region Syd-

danmark. 

 

2012 Anmodning om udvidelse af indsamlingsområdet for 

data til Register for Selvmordsforsøg 

Den 18. juni 2012 ansøgte Center for Selvmordsforskning om til-

sagn til at indhente oplysninger fra patientjournaler og skadekort 

i hele Region Syddanmark. 

Den 6. september 2012 modtog Centeret svar fra Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse. Svaret var omfattende og indeholdt en 
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gennemgang af lovgivning på området. Konklusionen lød: 

”Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at videregivelse af de 

omhandlede helbredsoplysninger til Center for Selvmordsforsøg – såvel 

før som efter udvidelsen af indsamlingsområdet for data til register for 

Selvmordsforsøg – ligger inden for rammerne af Sundhedslovens & 43, 

stk. 2 nr. 1 jf. persondataloven § 10, stk. 1.” 

På den baggrund indledte Center for Selvmordsforskning data-

indsamling i hele Region Syddanmark. 

 

2013 Indledning af dataindsamling fra alle fem regioner 

Den 28. maj 2013 ansøgte Center for Selvmordsforskning Datatil-

synet om tilladelse til at indsamle data i samtlige regioner. Den 7. 

juni 2013 forelå der svar: ”Ændringerne giver ikke datatilsynet 

anledning til bemærkninger.” 

Den 15. oktober 2013 trådte ”Forskrifter For Center for Selv-

mordsforsknings Register for Selvmordsforsøg og Register for 

Selvmord” i kraft. Center for Selvmordsforskning rettede henven-

delse til regionerne med henblik på dataindsamling. 

 

2015-2016 Offentlig debat om Sundhedsstyrelsens henvis-

ning til Register for Selvmordsforsøg. 

I foråret 2015 opstod der en voldsom offentlig debat om ændrin-

ger i regler for læger vedr. medicinering af unge. 

Sundhedsstyrelsen anvendte og henviste til Register for Selv-

mordsforsøg i forbindelse med disse ændringer for læger, hvilket 

medførte, at Center for Selvmordsforskning fik en lang række 

spørgsmål om Sundhedsstyrelsens afgørelse.   

Den 11. august 2015 henvendte Center for Selvmordsforskning 

sig til Sundhedsstyrelsen og gjorde rede for de mange henvendel-

ser Centeret fik. Den 12. august modtog Center for Selvmords-

forskning svar fra Sundhedsstyrelsen: ”… Vi ser frem til at få lands-

dækkende data på området.” Den 22. september 2015 rettede Center 

for Selvmordsforskning henvendelse til Datatilsynet med henblik 

på at behandle personoplysninger udelukkende i videnskabeligt 

eller statistisk øjemed. Den 7. oktober 2015 forelå der svar, hvoraf 
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det fremgår, at personoplysninger kun må bruges til forskning el-

ler statistik. 

Debatten om manglende data til et landsdækkende Register for 

Selvmordsforsøg og Sundhedsstyrelsens beslutning om ændrin-

ger for lægers behandling af unge fortsatte i 2015 og 2016. 

 

2016-2017 Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg   

Den 2. februar 2016 fik Center for Selvmordsforskning foretræde 

for Folketingets Sundhedsudvalg. Socialministeriet og Sundheds-

ministeriet skulle derefter forsøge at nå til en afklaring om tilla-

delsen til et landsdækkende Register for Selvmordsforsøg. 

Den 2. maj 2017 fik Center for Selvmordsforskning igen foretræde 

for Folketingets Sundhedsudvalg med henblik på en afklaring om 

indsamling af data i landets fem regioner.  Muligheden, for at 

Center for Selvmordsforskning får en hjemmel til indsamling af 

data, indgår i fortløbende debat. 

Indtil dette er afklaret, har Centeret tilladelse til at indsamle data 

i Region Nordjylland og Region Sjælland.  
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2. Centerets formål 
 

 

 

 

Formålet med Center for Selvmordsforskning er blevet ændret. 

Indtil 2011 stod der bl.a., at Center for Selvmordsforskning skulle 

drive epidemiologisk og årsagsorienteret forskning vedrørende 

selvmordsadfærd. 

 

I dag er Centerets formål følgende: 

   

 at forske i belastende og beskyttende faktorer for selv-

mordsadfærd og anden selvskadende adfærd   

 at føre to offentlige registre: Register for selvmordsforsøg 

og Register for Selvmord for at bidrage med viden om selv-

mordsadfærd 

 at samle, koordinere og formidle kvantitativ og kvalitativ 

viden om selvmords- og selvskadende adfærd og forebyg-

gelse med henblik på at anvende denne viden i indsatsen 

for at forebygge selvmordsadfærd 

 at bidrage med viden, der kan danne grundlag for under-

visning og uddannelse af de personalegrupper, der til dag-

lig arbejder blandt de grupper, hvor risikoen for selv-

mordsadfærd er høj  

 at foreslå indsatsområder i det forebyggende arbejde.  
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3. Register for Selvmord 
 

 

 

 

Figur 3.1, som angiver udviklingen i selvmordsraterne1 for perio-

den 1995-2015, viser, at den samlede rate for alle (begge køn) er 

faldende. Rateniveauet for alle var i 1995 på 21 og faldt til 12 i 

2015. Rateudviklingen for mænd og kvinder viser også en fal-

dende tendens i perioden, men dog med den forskel, at mænd har 

betydelig højere rater end kvinder, og mændenes rater falder ikke 

med den samme styrke. 

 

 I 1995 var raten for mændene på 30, og den er gennem perioden 

faldet til 17 (fald på 43 %), mens kvindernes rate var på 14 i 1995 

og faldt til 7 i 2015 (fald på 50 %).  

 

Raten for kvinder er stagneret gennem de seneste 5 år og ligger 

konstant på et niveau på 7. Det forholder sig anderledes ustabilt 

for mænd, idet der både ses en stigning og et fald.   

 

Kønsratioen (forholdet mellem mænd og kvinders selvmordsra-

ter) beregnes til 2 i perioden 1995-2015, hvilket betyder, at hver 

gang 1 kvinde tog sit eget liv i 2015, var der 2 mænd, der gjorde 

det.  

 

  

                                                           
1 En selvmordsrate defineres som antal selvmord pr. 100.000 indbyggere over et år 
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Figur 3.1 Selvmordsrater fordelt på køn i perioden 1995-2016 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

A
n

ta
l s

e
lv

m
o

rd
 p

r.
 1

0
0

.0
0

0
Selvmordsrater 1995-2016 

Mænd Kvinder Alle



17 
 

4. Register for Selvmordsforsøg 
 

 

 

 

Register for Selvmordsforsøg er det eneste validerede register i 

Danmark, der specifikt opgør selvmordsforsøg. I registeret bliver 

hvert eneste selvmordsforsøg individuelt valideret ved gennem-

læsning af journaler.  

 

Registeret indeholder kun data vedrørende personer, som er ind-

bragt på sygehus som følge af forsøg på at begå selvmord.  

 

Figur 4.1 viser udviklingen i selvmordsforsøgsraterne2 for perio-

den 1995-2011. Af figuren ses, at til trods flere svage stigninger i 

selvmordsforsøgsraten for alle, har udviklingen i forsøgsraten 

været markant faldende. Rateniveauet for alle var i 1995 på 184 

og faldt til 122,4 i 2011. Faldet udgør 34 % af raten i 1995.  

 

Mændene har den laveste selvmordsforsøgsrate. I 1995 var for-

søgsraten for mændene på 152,3, og i 2011 faldt den til 91,1, hvil-

ket svarer til et fald på 40 %. I 1995 havde kvinder en forsøgsrate 

på 215, og i 2011 faldt den til 153, hvilket er et fald på 29 %.  

 

Kønsratioen (forholdet mellem mænd og kvinders selvmordsfor-

søg) viser et fald fra 0,7 i 1995 til 0,6 i 2011. Det betyder, at hver 

gang 100 kvinder i 2011 forsøgte at begå selvmord, var der 60 

mænd, der gjorde det.  

 

  

                                                           
2 En selvmordsforsøgsrate beregnes som antallet af selvmordsforsøg pr. år pr. 100.000 per-

soner 
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Figur 4.1 Selvmordsforsøgsrater fordelt på køn i perioden 1995-

2011 

 
 

 

Indsamling af data efter 2011 

Siden 2011 har centeret arbejdet på at udvide registeret til at 

dække hele landet. Der er indtil d.d. indsamlet data fra Region 

Sjælland og Region Nordjylland for årene 2012-2016 (samt på en-

kelte hospitaler i Region Syddanmark for årene 2012-2013). 
  

Data i Register for selvmordsforsøg omfatter: 

      Køn  

      Alder 

      Bopæl 

      Tidspunkt for forsøg, dato samt klokkeslæt om muligt 

      Metode (Ved medicinforgiftning, anvendte præparater samt      

      dosis af hvert enkelt præparat) 

      Alkohol 

      Bagvedliggende og udløsende omstændigheder  

      Registreringskoder, registreringssted (sygehus/region). 

 

De indsamlede data fra Region Nordjylland og Region Sjælland 

viser store forskelle (Figur 4.2): 
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Figur 4.2 Selvmordsforsøgsrate i Region Nordjylland og Re-

gion Sjælland fra 2012-2016 

Antal selvmordsforsøg 2012-2016 

pr. 100.000 indbyggere over 15 år 

År Region Nordjylland Region Sjælland 

 

2012 

 

43,8 

 

29,5 

2013 37,6 32,1 

2014 92,9 29,5 

2015 102,5 24,6 

2016 93,0 25,5 

 

Efter endt dataindsamling modtager hver region/sygehus tilbage-

meldinger med de samlede resultater af dataindsamling i netop 

deres region. Dette er en service fra Center for Selvmordsforsk-

ning, der gratis giver regionerne en enestående mulighed for at 

kunne anvende disse data i et forebyggende perspektiv. 
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5. Statistikbanken 
 

 

 

 

Center for Selvmordsforskning har en offentlig tilgængelig stati-

stikbank, der viser data fra de to registre, Register for Selvmord 

og Register for Selvmordsforsøg.  

Data bliver årligt indhentet fra hhv. Dødsårsagsregisteret (DAR) 

og Landspatientregisteret (LPR), samt valideret, før de bliver lagt 

ud på statistikbanken. 

Som det fremgår af Figur 5.1, er der forskellige valgmuligheder 

for hvilke data man vil se på. Der kan sorteres ud fra årstal, køn, 

aldersgruppe, metode eller geografisk område. Ligeledes er der 

forskellige måder at få vist data på, som det illustreres på Figur 

5.2. 

Figur 5.1. Udsnit fra Statistikbankens forside 
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Figur 5.2. Udsnit fra Statistikbanken ved beregning af data 

 
 

Statistikbankens variable vil blive beskrevet nærmere i de kom-

mende afsnit3. 
 

Årstal  

Statistikbanken bygger på data fra 1970 for selvmord og fra 1990 

for selvmordsforsøg. 

 

Når data indhentes i DAR, er det med forbehold for forsinkelse af 

de nyeste tal. Sager fra Dødsårsagsregisteret tager tid at gen-

nemgå, hvilket gør, at tallene minimum er et år bagefter, før de 

kan indhentes. Anderledes forholder det sig for selvmordsforsøg, 

hvor data ofte kan søges i LPR, kort tid efter at året er afsluttet. 

 

Eksempelvis blev der primo 2017 søgt om data for selvmord fra 

2015 og fra 2016 for selvmordsforsøg. Der kan dog fortsat komme 

opdateringer med indberetninger om selvmord mere end et år ef-

ter hændelsen, hvorfor data kan ændre sig bagudrettet i forbin-

delse med opdatering af de nyeste tal til registeret. 

 

                                                           
3 Variablen køn beskrives ikke, da der ikke er nogle særlige hensyn at tage til denne variabel. 



22 
 

Som beskrevet i kapitel 4 er de data, der indhentes om selvmords-

forsøg, valideret ude på sygehusene, før de offentliggøres på sta-

tistikbanken. 
 

Aldersgrupper 

De data, som CFS modtager, kan være personer i alderen 6-105 år. 

Da der ikke er mange personer i aldersgruppen 6-14 år, blev det i 

2017 besluttet, at denne gruppe ikke skulle medregnes på stati-

stikbankens offentlige side. Gruppen har førhen været med i den 

samlede beregning af selvmord og selvmordsforsøg, men uden at 

man aktivt kunne vælge aldersgruppen (jf. Figur 5.1), og uden at 

de blev regnet med i den samlede incidensrate. Statistikbanken 

bygger derfor på data fra 15 år og opefter. 

Alle aldersgrupperne kan ses herunder: 

Tabel 5.1. Aldersgrupper i statistikbanken 

Aldersgrupper Kommentar 

  6-14 år Medregnes ikke i offentlig statistikbank 

15-19 år  

20-29 år  

30-39 år  

40-49 år  

50-59 år  

60-69 år  

70+ år Op til 105 år 

 

Centeret har stadig mulighed for at tilgå data om aldersgruppen 

6-14 år. 
 

Geografisk område 

CFS indhenter data om bopælskommune i forbindelse med selv-

mord og selvmordsforsøg. 

 

I 1970 trådte kommunalreformen i kraft. Reformen inddelte Dan-

mark i 275 kommuner og 14 amter, samt to kommuner med amts-

funktion (København og Frederiksberg). Da bopælskommunerne 
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er for specifikke til at blive vist offentligt, af hensyn til anonymi-

tet, er Register for Selvmord opdelt efter amter frem til 2006 på 

statistikbanken. Da Danmark i 2007 blev opdelt i regioner, blev 

Register for Selvmord ligeledes ændret til at vise data fordelt på 

regioner. 

 

Da Register for Selvmordsforsøg startede i 1990, blev data kun 

indsamlet på Fyn, hvorfor statistikbanken kun viser data fra Fyns 

Amt i perioden frem til 2006. Da regionerne blev oprettet i 2007, 

fortsatte centeret med at indhente data fra Landsdel Fyn frem til 

2010.  
 

Fyns Amt / Landsdel Fyn blev bl.a. valgt, da den anses for at være 

repræsentativ for landets befolkning (Bille-Brahe & Juel-Nielsen, 

1986; Juel-Nielsen & Retterstol, 1982). I perioden udgjorde Fyns 

befolkning ca. en tiendedel af landet, hvorfor et estimat for det 

landsdækkende tal kan fås ved at gange med en faktor 10. 

 

I 2011 påbegyndte Centeret en udvidelse af Register for Selv-

mordsforsøg, hvor samtlige regioner skulle indgå. Statistikban-

ken viser derfor kun regioner, hvor data har været indsamlet. I 

2011 dækkede Register for Selvmordsforsøg således Region Syd-

danmark, og i 2012-2016 Region Nordjylland samt Region Sjæl-

land. Data kan i denne udvidelsesperiode ikke konverteres til 

landsdækkende tal. 

 

De gældende amter og regioner ses på Tabel 5.2 herunder: 
 

Tabel 5.2. Anvendte amter og regioner i statistikbanken 

Amter 1970-2006 Regioner 2007- 

Bornholms amt Region Hovedstaden 

Frederiksberg kommune Region Midtjylland 

Frederiksborg amt Region Nordjylland 

Fyns amt  Region Sjælland 



24 
 

Københavns amt Region Syddanmark (Lands-

del Fyn 2007-2010) 

Københavns kommune  

Nordjyllands amt  

Ribe amt  

Ringkøbing amt  

Roskilde amt  

Storstrøms amt  

Sønderjyllands amt  

Vejle amt  

Vestsjællands amt  

Viborg amt  

Århus amt  
 

Metode 

For begge registre er det muligt at se de mest anvendte hovedme-

toder for selvmord og selvmordsforsøg. 

 

I Register for Selvmordsforsøg kan der ofte være noteret flere me-

toder pr. forsøg, mens der kun vises en (hoved)metode for hver 

person i statistikbanken. I de tilfælde hvor der er anvendt flere 

metoder, viser statistikbanken den mest alvorlige metode.  

Metoderne kan ses på Tabel 5.3. 
 

Tabel 5.3. Metoder i statistikbanken 

Metode Kommentar 

Forgiftning  

Hængning  

Drukning  

Skydning  

Skær eller stik  

Andet F.eks. fra genstand i bevægelse, spring mv. 
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Befolkningsgrundlag og incidensrate 

I statistikbanken er det muligt at se incidensrater for både køn og 

aldersgrupper. Incidensraten viser antallet af selvmord / selv-

mordsforsøg pr. 100.000 indbyggere i en given population. Det 

kan eksempelvis være i et geografisk område, for en bestemt al-

dersgruppe eller for et bestemt køn.  

 

Statistikbankens incidensrate udregnes ud fra præcise data om 

befolkningstallet, der årligt indhentes fra Danmarks Statistik 

(DST).  

 

Alle incidensrater er så vidt muligt udregnet som et gennemsnit 

af befolkningen i det 1. kvartal i de to omkredsende år, gældende 

for alle personer over 15 år. Udregningsmetoden kan ses illustre-

ret i Tabel 5.4: 
 

Tabel 5.4. Befolkningsgrundlag i statistikbanken 

Årstal Befolkningsgrundlag Geografisk  

områdeopdeling 

1970  1. kvartal 1971   Amter 

1971 (1. kvartal 1971 + 1. kvartal 

1972) / 2 

Amter 

↓ ↓ ↓ 

2006 3. kvartal 2006 Amter 

2007 (1. kvartal 2007 + 1. kvartal 

2008) / 2 

Regioner 

↓ ↓ ↓ 

I dag Samme metode Samme område 
 

Som det ses på Tabel 5.4 er udregningsmetoden for år 1970 samt 

2006 anderledes end de andre år. Grunden hertil er, at DST først 

startede med at have befolkningstal fordelt på kommuner og am-

ter fra 1. kvartal 1971, hvorfor raten i 1970 ikke kan blive udregnet 

på samme måde som de andre år. Tilsvarende sker der en æn-

dring i 2006, hvor amterne skifter til regioner den 31. december. 
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Derfor er 3. kvartal taget i 2006, da det så er tallet midt på året, der 

må benyttes i stedet for gennemsnittet det år. 

 

Når datagrundlaget hentes fra DST er det desuden muligt at ud-

regne befolkningstallet for nøjagtig de aldersgrupper, der vises på 

statistikbanken, samt fordele det på køn. På den måde kan der 

hentes incidensrater på køn og alder, fordelt på geografiske om-

råder. 
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6. Ungdomsbarometer 
 

 

 

 

Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning indsamlet data fra 

unge på uddannel-sesinstitutioner i hele landet. I 2017 har Cente-

ret 39.498 besvarelser fra unge i alderen 13-19 år. Tre områder er 

gengangere hvert år: Selvskade, alvorlige tanker om selvskade og 

sårbarhed. 

 

I takt med tidens udvikling er der blevet taget forskellige temaer 

op f.eks. spiseforstyrrelser, etniske minoriteter, familie, sundhed, 

anbragte unge, sociale medier, søvn, forældres skilsmisse og bed-

steforældre. Hver enkelt uddannelsesinstitution får en tilbage-

melding om elevernes selvskade, alvorlige tanker om selvskade 

og sårbarhed. 

 

Herunder er der en historisk oversigt over hvordan Ungdomsba-

rometeret blev til: 
 

1999/2000: CASE (Children and Adolescent Self-harm in 

Europe) 

Pilotstudiet finder sted med i alt 9 europæiske lande, samt Au-

stralien, om unge og selvskadende adfærd. Der gives afslag til at 

støtte videre forskning i Danmark. 

En nedsat referencegruppe peger på manglende forskning angå-

ende selvmordsadfærd blandt etniske unge i Danmark. Der afsæt-

tes mange penge til fremtidige forskningsaktiviteter om unge. 
 

2001/2002: Egmont Fonden støtter projektet i Fyns Amt 

Det engelske CASE-spørgeskema omskrives til dansk og rettes til. I forbin-

delse med projektet inddrages 8-9. klasser, lærere og forældre. 

Cirka 5000 elever indgår i undersøgelsen og skaber stor opmærk-

somhed. 

http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/content/child-and-adolescent-self-harm-europe-study


28 
 

 

2003/2004: Egmont Fonden forlænger projektet 

Egmont Fonden støtter yderligere projektet om etniske minorite-

ter i tre storbyer, for at belyse hvilke belastende forhold, der sær-

ligt knytter sig til unge med anden etnisk baggrund.  

Undersøgelserne viste, at 20% af unge i de ældste klasser er ud-

satte og sårbare. På baggrund af dette resultat og på opfordring 

fra skoleledere, lærere, forældre og skolebestyrelser blev der 

iværksat forskellige forebyggelsesprojekter. Et af disse initiativer 

blev forebyggelsesprojektet Travellers, fra New Zealand, rettet 

mod sårbare unge. Med støtte fra Egmont Fonden kunne Center 

for Selvmordsforskning i 2005 derfor oprette de første Travellers-

hold i Danmark. 
 

2006-2008: Socialministeriet støtter SAYLE og Travellers-

projektet 

Indsamling af data til Travellers-projektet går i gang både i folke-

skolen og på gymnasier. Projektet kaldes nu SAYLE (Saving 

Young Lives Everywhere), for at adskille det fra det europæiske 

projekt. Travellers nævnes undertiden også som ”Livet er en 

rejse”, for også at have en dansk version af navnet. 
 

2008: Velfærdsministeriet anmoder centret om et pilotpro-

jekt 

Et pilotprojekt igangsættes på baggrund af den tidligere velfærds-

minister, Karen Jespersens beslutning om, at ”centeret skal udar-

bejde en vurdering af, hvilke undersøgelser der skal gennemføres, 

for at vi kan få en mere sikker viden om selvmordsadfærden her-

under selvmordsforsøg, blandt mennesker med anden etnisk bag-

grund end dansk.” 
 

2008-i dag: Ungdomsbarometer  

Der bliver fortsat indsamlet data årligt. Spørgeskemaundersøgel-

sen er bl.a. blevet brugt til at undersøge hvor udbredt kærestevold 
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er blandt 13-18 årige, og centeret tilbyder fra 2016 til 2019 kære-

stevoldsramte unge hjælp via et projekt (Travellers), der finansie-

res af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (nu Lige-

stillingsafdelingen under Udenrigsministeriet). 

Overblik over nøglevariable fra 2001-2017 

Figur 6.1 Sårbarhed4 blandt 13-19 årige 

 

 
 

Figur 6.2 Alvorlige tanker om selvskade blandt 13-19 årige 

 
                                                           
4 Sårbare unge defineres i denne sammenhæng som ”unge, der inden for det sidste års tid har haft 
alvorlige, personlige, følelsesmæssige eller psykiske problemer, hvor de følte, de havde brug for 
professionel hjælp”. 
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Figur 6.3 Selvskade blandt 13-19 årige 
 

 
 

Gældende for alle figurerne er, at der er en stigende tendens til 

sårbarhed, tanker om selvskade samt selvskade blandt de unge. 

 

Gennem alle årene har det primært været piger, som har skadet 

sig selv. Fra 2001 til 2017 er procentandelen af piger, som har ska-

det sig selv én eller flere gange, forøget (fra 16,8% til 24,5%). I 2001 

var der næsten 4 gange så mange piger end drenge, som havde 

skadet sig selv én eller flere gange. I 2017 var der omtrent 3 gange 

så mange piger som drenge, der havde skadet sig selv. 
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7. Udgivelser 
 
Centeret udgiver løbende forskning og har gennem årene haft 

mange samarbejdspartnere, herunder bl.a. ministerier, forsvaret, 

skoler og virksomheder. 
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