”Hvorfor en undersøgelse om
selvmordsadfærd blandt soldater?”
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Udsendte soldater
Siden 1992 har Danmark haft
udsendt ca. 28.000 soldater i
internationale missioner.
Balkan, Irak og Afghanistan har
været de store missioner
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Citat
” Kan vi være bekendt at gå med
skyklapper længere, eller er det
på tide at undersøge, hvad
krigen gør ved vore soldater?”

» Citat: L.R.Møller fra bogen ”Vi slår
ihjel og lever med det”.
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Forskning og undersøgelser
• Opfølgningsundersøgelse af DANBAT
hold 7 og 8. (psykiske efterreaktioner)
• Pilotstudie : selvmord
• Golfkrigsundersøgelse
• ”Depleted uranium and cancer in
Danish Balkan veterans”
• ”Skader og død hos udsendte danske
soldater” & ”Casualty rates”
• USPER
• SFI undersøgelsen
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Alene siden marts i år har mindst fem krigsveteraner begået
selvmord.
I marts 2010 oplyste Livlinen under Hærens Konstabel- og
Korporalforening (HKKF), at 11 krigsveteraner, som Livlinen fik
kontakt til, havde taget sig af dage siden 2007. Siden da har
yderligere fire af Livlinens veteraner begået selvmord.
To har taget piller, én har hængt sig og én er sprunget ud fra en bro,
erfarer Morgenavisen Jyllands-Posten.
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Og det er vel at mærke kun blandt de ca. 400 hjemvendte soldater,
som Livlinen har forbindelse til. Desuden har Livlinen kendskab til
yderligere én krigsveteran, som har begået selvmord, men som man
aldrig fik kontakt til. Ud over de 16 skæbner findes der efter al
sandsynlighed et betydeligt mørketal.
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Udløst af krigen?
Krisepsykolog Robert Jonasen fra Institut for
Militærpsykologi siger, at det store spørgsmål er, om
selvmordene alene er udløst af krigsdeltagelsen, eller om
veteranerne havde valgt den sidste udvej under alle
omstændigheder.
»Vi ved det ikke. Det skal vi have undersøgt. Men noget
tyder på, at en lille gruppe af de hjemvendte soldater ikke
er lige så robuste, hvis de senere i livet møder svære ting
som skilsmisser eller bliver fyret,« siger han.
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1998
• Der blev rejst spørgsmål om,
hvorvidt danske soldater, som
har deltaget/deltager i
internationale missioner, har
øget risiko for suicidaladfærd,
efter de er vendt hjem.
• GLG iværksatte en undersøgelse
10.2.1998.
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Dansk pilot studie
I 2001 viste resultaterne af et pilotprojekt
mellem Center for Selvmordsforskning og
Forsvarets Sanitetsskole (Hansen-Schwartz
et al, 2002), at i en kohorte på 3.895 FNpersonel begik 4 personer i alderen 21-31
år selvmord i perioden 1995-1997 mod
forventeligt 3, hvis gruppen alders og
kønsmæssigt sammenlignes med den
danske befolkning generelt.
Af de 4 selvmord blev 3 af dem begået af
soldater ved stabskompagniet fra hold 8 af
den danske bataljon i UNCRO.
To af selvmordene skete efter hjemsendelse.
Disse 2 selvmord fandt sted blandt personel
fra en underafdeling, der kom under kraftig
artilleribeskydning under et kroatisk angreb
mod Krajna serberne i det tidligere eksJugoslavien.
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ANBEFALING: større undersøgelse,
inddragende flere soldater
9
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Nordiske erfaringer
En norsk registerundersøgelse af 22.275 norske soldater,
som har været udsendt i perioden 1978 til 1995 (Thoresen
et al., 2003) viser, at veteranerne har en øget risiko for
selvmord. Desuden viser undersøgelsen, at soldaterne har
større vanskeligheder ved at indgå ægteskab og blive i
parforholdet end den øvrige norske befolkning. På baggrund
af resultaterne anbefaler forfatterne, at veteranerne og
deres familie støttes med henblik på at forebygge selvmord.
En senere norsk spørgeskemaundersøgelse (Thoresen et al.,
2008)af 1172 soldater, som har været udsendt på missioner
mellem 1978 og 1991 viser, at 6 % af soldaterne har haft
selvmordstanker indenfor den sidste måned. De soldater,
som har selvmordstanker, bor i større udstrækning alene og
er i større udstrækning arbejdsløse end de soldater, som
ikke har selvmordstanker.
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Nordiske erfaringer
En svensk undersøgelse af 39.825 FN og NATO
soldater fra 1960-1999 (Mitchel et al., 2007)
afdækker, at de udsendte har en lavere selvmordsrate
end den svenske befolkning generelt.
Forfatterne til undersøgelsen nævner, at resultatet var
forventeligt, da studier viser, at de svenske
fredsbevarende soldater gennemsnitligt har en bedre
psykologisk profil end baggrundsbefolkningen
generelt.
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Internationale erfaringer
En årlig amerikansk militærrapport, Army Suicide
Event Rapport 2007 (ASER), omtalt i medierne
offentliggjorde, at antallet af selvmord i den
amerikanske hær i 2007 var det højeste siden
1990. Det bør nævnes, at udgivelserne af rapporterne
påbegyndtes i 1990. Derfor kan man ikke udelukke, at
antallet af selvmord er det højeste i en periode også
fra før 1990.
En canadisk undersøgelse offentliggjort i 2008 og
refereret i de canadiske medier viser, at selvmordsraten blandt canadiske soldater er fordoblet fra 2006
til 2007.
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Sammenfatning
• Generelt for de nævnte undersøgelser er, at der stadig
mangler forskningsbaseret viden på området for at kunne
sige noget signifikant omkring udsendte militærpersoners
selvmordstanker og -adfærd.
• Den danske undersøgelse fra 2001 er foretaget før
Danmarks engagement i Irak og Afghanistan, der
fundamentalt adskiller sig fra de tidligere missioner i forhold
til ”skarpheden” af deres karakter. Det samme er gældende
for den svenske undersøgelse.
• Begge undersøgelser fandt ingen forøget selvmordsrisiko
for udsendte soldater, men årsagen hertil kan være
fraværet af ”skarphed” i missionerne og heraf også risikoen
for udviklingen af PTSD.
• Tallene fra de amerikanske og canadiske undersøgelser
underbygger denne hypotese, men mere sikker og ny viden
er ønskelig.
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Selvmordsforsøg og selvmord blandt
danske soldater

• Der er meget lidt viden om
danske soldaters selvmordstanker, selvmordsforsøg og
selvmord.
• Vanskeligt at sammenligne
udenlandske undersøgelser pga
datagrundlaget.
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Hjælp en kammerat –
del din viden
Et nyt
forskningsprojekt
undersøger selvmord
og selvmordstanker
hos soldater. Tidligere
udsendte opfordres til
at dele deres viden og
erfaring til gavn for
deres kammerater.
FKO HJEMMESIDE 26 AUG 2009

Center for Selvmordsforskning har i samarbejde med Forsvarets
Sundhedstjeneste påbegyndt forskningsprojektet Belastende og
beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt
tidligere udsendte danske soldater.
- Projektet er et ønske, forsvaret har haft længe. Der er et pilotprojekt
fra midten af 1990´erne, som vi længe har ønsket at følge op på, siger
Hans Ole Jørgensen, stabslæge ved Forsvarets Sundhedstjeneste.
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