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Forord

Forord

Inden for de seneste år har fokus været rettet mod selvskadende adfærd blandt børn og unge.
Center for Selvmordsforskning offentliggjorde i begyndelsen af 2009 resultaterne af en undersøgelse om sårbarhed og mistrivsel blandt unge i folkeskolens ældste klasser (Zøllner, L. og Jensen, B., 2009).
Med denne rapport foreligger resultaterne af en undersøgelse af sårbarhed, selvskade og selvmordsforsøg blandt unge i de gymnasiale uddannelser. Dermed har vi en opdateret viden om
selvskadende adfærd blandt de unge i aldersgruppen 14 - 20 år.
En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende undersøgelser,
og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er især grund til at takke samtlige kolleger på Center for Selvmordsforskning, som har bidraget med mange vigtige synspunkter, forslag til rettelser og ændringer.
Jeg skylder de unge en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne. Besvarelser og skriftlige begrundelser har bidraget til at få spørgsmål
og problemer belyst ud fra vidt forskellige synsvinkler. Endvidere rettes en varm tak til rektorerne fra de deltagende uddannelsesinstitutioner for velvillig behandling og imødekommenhed i
forbindelse med projektets gennemførelse.
Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at indsamle data. Der skal derfor rettes
en varm og stor tak til Indenrigs- og Socialministeriet for økonomisk støtte til at gennemføre
dataindsamlingen. Dataindsamlingen er omfattende og giver meget vigtig indsigt i de problemer og livsomstændigheder, der kan føre til selvskade.
Susanne Mouazzene, Michael Olesen Bjergsø, Aase Andresen og Else Dam takkes for arbejdet
med indsamlingen af data. Medarbejdere på CFS takkes for omhyggelig korrekturlæsning, layout og opsætning og Trine Banke Kristensen for oversættelse af sammenfatning.
Statistiker Børge Jensen har fra først til sidst været hovedansvarlig for det statistiske arbejde og
har med faglig ekspertise bidraget med særdeles væsentlige synspunkter og argumenter angående hypoteser, beregninger og de statistiske resultater.
Lilian Zøllner
Maj 2010
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1 Indledning

1 Indledning

I 2005 købte Center for Selvmordsforskning licens til det new zealandske forebyggelsesprogram
Travellers (Bjergsø et al, 2009) med støtte fra Socialministeriet (nu Indenrigs- og Socialministeriet) med henblik på at tilpasse det og anvende det i forbindelse med forebyggelse af danske unges
selvskadende adfærd (herunder spiseforstyrrelser).
I den forbindelse udviklede Centeret et spørgeskema, hvis formål var at indhente viden om unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd. Endvidere skulle spørgeskemaet tjene som et screeningsredskab, således at de udsatte og sårbare unge fik tilbud om at deltage i fore
byggelsesprogrammet (ibid.)
I takt med udviklingen er der blevet tilføjet spørgsmål, som kan bidrage til at belyse temaer, der er
kommet frem i debatten om de unges selvskadende adfærd. Det drejer sig fx om de unge, som har
en vanemæssig selvskadende adfærd (fx cutting). Endvidere har vi gennem den tætte kontakt med
de unge kontinuerligt fået oplysninger om tendenser eller problemstillinger, der præger ungdoms
kulturen lige nu. De muligheder, de unge har for at få hjælp, skifter, og kommunikationsmetoder og former skifter. Vigtigt er det derfor at få et nutidsbillede af de unges trivsel og mistrivsel.
På baggrund heraf er det den foreliggende rapports formål at formidle den indsamlede viden om
unges sårbarhed, trivsel, selvskade og selvmordsforsøg.
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Indledning
Der har inden for de seneste år været stor interesse for børns fødsel, opvækstbetingelser samt
børns og unges sundhed og sundhedsvaner.
Der har været fokus på forældrenes muligheder for at skabe gode rammer for barnet, og
nye bøger, magasiner, radio- og tv-udsendelser er blevet produceret med det formål at for
midle viden om barnets og den unges psykiske, fysiske og sociale behov.
Sideløbende med denne vidensformidling til
forældre, lærere og pædagoger viser sygehus
baserede registreringer i en række europæiske
lande, at selvskade blandt unge er et almindeligt forekommende problem, og efterfølgende
studier viser, at der er tale om et stigende problem (Hawton et al., 2000).
I Danmark har der været nedsat en ”Referencegruppe til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg”, og der er udarbejdet ”Forslag til
handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord” (Sundhedsstyrelsen, 1998a).
Heri peges på manglende dansk forskning i
selvmordsadfærd.

2.2 Selvskade blandt unge i
Danmark
Der er gennemført flere undersøgelser om
unges mistrivsel og selvskade (Zøllner, 2002a,
Zøllner, 2008, Zøllner og Stephensen, 2008,
Zøllner og Jensen, 2009 ), som viser, at der er
tale om et alvorligt problem blandt de unge
i den undervisningspligtige alder. En sammenligning mellem besvarelser fra unge på 9.

klassetrin i 2002 og 2007 viser, at der hverken er sket en stigning eller et fald i andelen
af unge, som skader sig selv (Zøllner og Jensen, 2009). Knapt 12 % svarer, at de har skadet sig selv inden for det seneste år. Desuden
viser resultaterne, at det i større udstrækning
er unge med vestlig baggrund i forhold til
unge med ikke-vestlig baggrund, som skader
sig selv (Zøllner, 2008).
2.2.1 Selvskade blandt unge i andre lande
En undersøgelse af unges selvskade gennemført i Norge (Ystgaard et al., 2003) viser en
signifikant sammenhæng mellem selvskade og problemer med forældre, angst, mang
lende selvtillid og stofmisbrug. Europæiske
undersøgelser tydeliggør, at unge, som skader sig selv og ikke får hjælp, har en betydelig øget risiko for senere at begå selvmord
(Hawton et al., 1999). Det er derfor af afgørende betydning at sætte ind med forebyg
gelse i den fase, hvor de unge er knyttet til et
uddannelsesmiljø, som medfører kontakt til
andre unge, til voksne og til oplysninger om
støttemuligheder.

2.3 Selvmordsforsøg
Der er en grund til den øgede opmærksomhed over for unges selvmordsadfærd. Som det
fremgår af figur 2.1, er der registreret et stigende antal selvmordsforsøg blandt de unge
piger op gennem 1990’erne.
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Fig. 2.1 Rate for selvmordsforsøg fordelt på køn og alder
Rate for selvmordsforsøg fordelt på køn og alder
900
800
700
600
500
Rater
400
300
200
100
0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

År
Kvinder, 15-19 år, Fyns Amt

Tallene stammer fra det eneste register i Danmark, hvor der registreres selvmordsforsøg:
Register for Selvmordsforsøg, Center for
Selvmordsforskning i Odense. Registeret indeholder de selvmordsforsøg, der er foretaget
i Fyns Amt siden 1989. Ud fra opdatering
af ”Register for Selvmordsforsøg” frem til
2007 kan vi konstatere en stigning på 227 %
i selvmordsforsøgsraten (antal hændelser pr.
100.000) for 15-19-årige kvinder fra 1990 til
2007. For mænd, 15-19 år, er raten uændret
fra 1990 til 2007. Registeret indeholder kun
selvmordsforsøg, der resulterer i en kontakt
til et sygehus i Fyns Amt.
Ser vi på kvinder i alderen 20-24 år, viser registeroplysningerne, at antallet af selvmordsforsøg er steget med 95 % fra 1990 til 2007.
For kvinder i aldersgruppen 25-29 år er der
et mindre fald i selvmordsforsøgsraten på 13
%. En nærmere analyse af tallene viser, at
jo yngre årgange kvinderne tilhører, jo flere forsøger at tage deres eget liv og jo flere
8

Mænd, 15-19 år, Fyns Amt

gentagelser pr. kvinde. Sagt med andre ord
er selvmordsforsøgsadfærden en adfærd, som
fastholdes i det tidlige voksenliv. For kvinder
i de øvrige aldersgrupper er der ikke tale om
stigning. Blandt mænd er billedet anderledes,
idet raten her viser et fald i gruppen 20-29 år
fra 2001 til 2007.
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet
af danskere, der bliver indlagt på sygehuset
med forgiftninger eller forsøger at begå selvmord med smertestillende piller, er fordoblet
på 7 år. Hvor der i 1997 blev registreret 1493
forgiftninger eller selvmordsforsøg, var tallet
i 2004 steget til 2967. Senere Tal fra Sundhedsstyrelsen” (2006) viser, at skadestuebesøg ved somatiske og psykiatriske skadestuer i 2006 i alt var 4026, hvoraf de 59,8 % var
kvinder.
De registrerede antal forsøg er udtryk for et
absolut minimum. Tallene dækker udeluk
kende de unge, som i forbindelse med selvmordsforsøg har været i kontakt med et ho-
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spital. De unge, der har forsøgt selvmord, og
som er blevet fundet af familie, venner eller
andre, og som ikke er blevet indlagt eller har
været på skadestue, indgår ikke i registeret.
Der er med andre ord stor usikkerhed, når
det gælder det faktiske antal af selvmordsforsøg.
Tidligere undersøgelser (Jessen og Andersen,
1996) viser, at 75-90 % af selvmordsforsøgene ikke bliver behandlet og dermed ikke registreret. Diekstra (1982) anslår, at 25 % af
de selvpåførte skader bliver opdaget ved kontakt til sygehus, mens 75 % bliver afhjulpet
af venner og bekendte. Der er med andre
ord stor usikkerhed, når det gælder det faktiske antal af selvmordsforsøg. Meeham et al.
(1992) har i deres undersøgelse stillet spørgsmål ved, om et selvmordsforsøg resulterer i
indlæggelse og herudfra forsøgt at estimere
forholdet mellem indlæggelseshyppighed og
selvmordsforsøg. De fandt, at omkring 10 %
af samtlige selvrapporterede selvmordsforsøg
resulterer i hospitalsindlæggelse. Andre
undersøgelser peger i samme retning og her
estimeres ligeledes, at det faktiske antal selv
mordsforsøg er ti gange højere end de regi
strerede tal (Rossow og Wickstroem, 1994;
Bjarnason og Thorlindsson, 1994).

skade sig selv, at tage en overdosis, og i hvilken grad deres forståelse er i overensstemmelse med den definition, forskeren har valgt for
fænomenet (Ystgaard et al., 2003).
2.3.1 Selvmordsforsøg blandt
unge i andre lande
Der findes ingen landsdækkende nationale
statistikker for selvmordsforsøg i andre lande, men der findes en del undersøgelser, som
bygger på indsamlede data fra regionale centre, herunder centre under WHO. Et studie
over selvmordsforsøg (WHO/EURO Multi
centre Study on Parasuicide) viser, at raten
for unge mænd i aldersgruppen 15-19 år
er højere i Danmark end i Norge og Sverige, men lavere for de unge piger.1 I studiet, som blev indledt i 1988, indgik 16 europæiske områder, hvor der blev indsamlet data
vedrørende personer, som havde forsøgt at
begå selvmord. Registreringsmetoderne var
nogenlunde ens, men i praksis viste det sig
ikke at være muligt at gennemføre en pålidelig sammenligning landene imellem (Bjerke,
1991, s. 53).

Den norske professor i psykologi, Tore Bjerke,
(1991) påpeger, at den største vanskelighed
ved at opnå viden om antallet af selvmordsforsøg er, at disse ikke registreres på samme
måde som selvmord. Sammenligninger lande
imellem må derfor tage højde for begrænsede/divergerende registreringsmåder, forskel
le i definitioner, formulering af spørgsmål
og anvendte metoder ved dataindsamling.
Af norske undersøgelser fremgår det, at det
er uklart, hvordan de unge tolker spørgsmål
om selvmordsforsøg, det at tage sit eget liv, at
9
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3.1 Indledning
Den foreliggende undersøgelses resultater
omhandler en lang række forskellige former
for unges adfærd (selvmordsforsøg, selvskade, cutting, mv.). Endvidere indgår i undersøgelsen spørgsmål om etnisk baggrund og
værdier. Der er i videnskabelige undersøgelser forskellige definitioner på en række af de
nævnte begreber (Otto, 1971; Bjerke, 1991;
Mehlum, 1994; Renberg, 1998; Møhl, 2005).
Årsagerne hertil skal søges i divergerende syns
vinkler på, hvad selvskadende handlinger og
selvmordshandlinger egentlig er. Endvidere er
der mangfoldige definitioner på etnisk baggrund og værdier, hvorfor disse også defineres
som forståelsesbaggrund for den foreliggende
undersøgelses resultater.

3.2 Definitioner
Nogle definitioner er fastlagt af WHO, hvilket gør det muligt at sammenligne en udvikling på tværs af landegrænser. Andre definitioner er nationale, og atter andre er fagligt bestemt. Det er derfor vanskeligt at sammenligne udvikling og forskningsprojekter.
3.2.1 Sårbarhed
Udgangspunktet er, at der i enhver årgang i en
dansk skole sidder børn og unge, som grundet livsomstændigheder og livshistorier er sårbare. Sårbare unge defineres i denne sammenhæng som:
Unge, der inden for det sidste års tid har
haft alvorlige, personlige, følelsesmæssige
10

eller psykiske problemer, hvor de følte, de
havde brug for professionel hjælp.
Sårbarheden udgør i sig selv en appel om
hjælp, hvad enten den er udtrykt verbalt eller ej1.
3.2.2 Selvmordstanker
Selvmordstanker omfatter ifølge Sundhedsstyrelsen (1998b) ”et ret bredt spektrum spændende fra en kortvarig strejfende tanke til
plagsomme, konstant tilstedeværende selvmordsovervejelser.” Retterstøl et al. (2002) påpeger, at begrebet omfatter ”den adfærd, hvor
vedkommende selv beretter, at han går med
tanker om å gjøre slutt på livet” (s. 15). Selvmordstanker omfatter både de tanker, der
meddeles spontant, eller som bliver bekræftet
gennem spørgsmål til vedkommende, og de
tanker, som ikke meddeles andre.
3.2.3 Intentional Selfharm
Intentional Selfharm er en betegnel1 Begrebet sårbarhed er defineret ud fra en psykologisk synsvinkel, men kan desuden anskues som en dimension i menneskelivet eller som et grundvilkår, vi
ikke har valgt og derfor ikke kan fravælge. Begrebet
sårbarhed indgår som ét af de fire basale etiske principper i europæisk bioetik (Basic Ethical Principles,
2000). Indgangsvinklen er, at mennesket kan udsættes
for risici, det kan trues på dets integritet, det kan defineres som falde uden for normerne for, hvad et samfund anser for normalt, og det kan sættes uden for
den frie dialog. Et menneskes sårbarhed kalder på beskyttelse og på retfærdighed såvel i den kulturelle som
i den sociale verden. Ansvaret for den sårbare og empatien med den anden motiverer hensynet til den andens sårbarhed og udgør det etiske grundlag i ethvert
samfund.
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se, som anvendes i det internationale klas
sifikationssystem (ICD-102 Classification of
Mental and Behavioural Disorders). Selvskade
registreres under punkterne fra X60 til X84,
hvor de første ni omfatter selvskade ved indtagelse af ikke-opioide smertestillende midler eller antireumatiske midler, mens de resterende
15 dækker selvskade ved brug af voldelige metoder (fx brug af skydevåben, hængning).
Nævnte internationale klassifikationssystem
anvendes også i Danmark om de personer,
som indbringes til sygehus efter forsøg på selvmord fx ved at skære sig i pulsåren, ved at indtage en overdosis medicin, ved at forsøge at
hænge sig eller ved at springe fra højde. Definitionen retter fokus mod adfærden og ikke
mod følelserne, hensigten eller konsekvenserne. De skadekort, som udfyldes ved indbringelse til hospital, danner grundlag for vurdering af, hvorvidt adfærden kan defineres som
et selvmordsforsøg.
3.2.4 Selvmordsforsøg
I 1986 fremlagde WHO en definition3 på
selvmordsforsøg, som i dansk oversættelse har
følgende ordlyd:
En handling uden dødelig udgang, hvor
en person med vilje indtager en overdosis
medicin eller lignende eller udviser anden
ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis ikke andre griber ind, og
hvor hensigten har været at fremme ved2

The International Classification of Deseases

3 ”An act with non-fatal outcome, in which an individual deliberately initiates a non-habitual behaviour
that, without intervention from others, will cause selfharm, or deliberately ingests a substance in excess of
the prescribed or generally recognized therapeutic dosage, and which is aimed at realizing changes which
the subject desired via actual or expected physical consequences”

kommendes ønskede forandringer via
handlingens forventede konsekvenser.
(Sundhedsstyrelsen, 1998a).
WHO’s definition er tilstræbt værdineutral,
således at den kan accepteres på tværs af kulturer, religioner og ideologier. Den tager udgangspunkt i selve handlingen, idet begrebet
’skadevoldende’ anvendes, hvorimod intentionen om ’at dø’ ikke nævnes. Imidlertid har
WHO’s definition givet anledning til overvejelser, idet ’attemted suicide’ dækker over en
lang række handlinger, hvor selve handlin
gernes hensigter og metoder er vidt forskellige
(Kerkhof, 2000). Der kan være tale om et mislykket selvmord, hvor hensigt og valg af metode har været et ønske om at dø, og hvor personen er varigt skadet som følge af sin handling.
Begrebet dækker ligeledes de handlinger, hvor
hensigten har været diffus, handlingen har været impulsiv, og valg af metode har været afhængig af den øjeblikkelige situation (fx hvil
ke piller der var i hjemmet).
Definitionen rummer endvidere et krav om,
at adfærden ikke er vanemæssig, dvs. at personen ikke jævnligt, hyppigt eller tilbagevendende skader sig selv (fx ved et blandingsmisbrug i form af medicin og alkohol). I definitionen er der yderligere et krav om, at adfærden
skal volde skade, hvis andre ikke griber ind.
Som eksempel kan nævnes indgriben ved forsøg på at drukne sig eller indgriben efter indtagelse af overdosis, hvor personen er bevidstløs. Et tredje eksempel er indgriben ved forsøg
på selvmord ved togpåkørsel.
I definitionen anvendes udtrykket ”hvor hensigten har været at fremme vedkommendes
ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser.” De ønskede forandringer
11
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kan fx være, at kæresten kommer tilbage, at
ægtefællen ikke lader sig skille, eller at økonomiske forhold bringes i orden. De ønskede forandringer kan også være at blive fri for
smerter, sygdom og lidelser, idet handlingens
forventede konsekvenser er, at døden indtræder. Ønskede forandringer kan være vidt forskellige afhængige af personens livssituation,
livshistorie, alder og fremtidigt livsperspektiv.
Nogle personer har gennemført adskillige selvmordsforsøg, hvor metoderne bliver mere og
mere alvorlige (fx forsøg på at hænge sig eller
skyde sig), hvorimod andre personer kun forsøger én enkelt gang. De anvender en metode
og et tidspunkt, som minimerer risikoen for at
dø, idet hensigten er en ganske anden nemlig
et forsøg på at kommunikere behov for hjælp,
opmærksomhed, pleje, omsorg eller placering
af skyld.
I internationale sammenhænge har forskere og
behandlere søgt at fremkomme med definitioner, hvor intentionen indgår.1 Samtlige definitioner lider imidlertid under det faktum ikke
at være helt dækkende for de mange forskellige slags intentioner og handlinger, som ligger
4 Begrebet ’parasuicide’ er blevet foreslået anvendt
i stedet for ’attemted suicide’, idet begrebet derved
kan signalere, at der er tale om en handling sammen
lignelig med en selvmordshandling uden dog at være
helt det samme. Begrundelsen for at indføre begrebet
parasuicide er, at man derved kan afgrænse de forsøg,
hvor intentionen er at dø i modsætning til andre forsøg. Imidlertid har der været og er stadig forskellige
opfattelser af, om begrebet er anvendeligt (Kerkhof,
2002) afhængig af, hvorvidt der var tale om forskere eller klinikere. Retterstøl et al. (2002) giver udtryk
for, at det forekommer forvirrende at indføre et nyt
kontroversielt begreb, og at man i klinisk daglig tale i
Norge sidestiller begreberne selvmordsforsøg og parasuicidium. Også den danske Sundhedsstyrelse sidestiller begreberne selvmordsforsøg og parasuicidium, således at tidligere nævnte definition også gælder for parasuicidium.
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til grund for et selvmordsforsøg.2
3.2.5 Selvmord
WHO anvender en definition af begrebet selvmord, som i sig ikke rummer en etisk stillingtagen til, om handlingen er rigtig eller forkert,
god eller ond. Der er snarere tale om en værdineutral forklaring på, hvori handlingen består,
hvilken effekt handlingen har samt formålet
med handlingen. Selvmord er ifølge WHO’s
definition3 følgende:
En 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 døde ønskede forandringer.
Sundhedsstyrelsen (1998a)
Sundhedsstyrelsens definition forudsætter
ikke, at afdøde forud for sin handling havde et
ønske om at dø, men ”kun at den afdøde skal
have ønsket forandringer”. Begrundelsen herfor er, at det kan være meget vanskeligt at fastslå, hvad den afdøde klart havde forestillet sig
resultatet af handlingen ville være. Derfor anvendes både begreberne viden og forventning.
WHO’s definition og den danske definition er
renset for ethvert værdiladet udtryk, som kunne danne grundlag for etisk eller moralsk stil5 I Norge har Retterstøl et al. (2002) fremlagt følgende definition: ”Ved selvmordsforsøk forstår vi en
bevisst og villet handling, som individet har fortatt for
at skade seg selv, og som individet ikke kunne være
helt sikker på at overleve, men hvor skaden ikke har
ført til døden. En, om enn vag, intensjon om å dø har
vært til stede.” (s. 13).
6 “Suicide is an act with fatal outcome, which was
deliberately initiated and preformed by the deceased,
in the knowlegde or expectation of its fatal outcome,
and through which the deceased aimed at realizing
changes he/she desired”. (Suicidal behaviour in Europe, WHO 1998)
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lingtagen. Men selvmord er ikke værdineutralt
set i et samfundsperspektiv, men er tværtimod
omgærdet af en lang række etiske overvejelser
og moralske vurderinger. Dette bliver tydeligt,
hvis man anvender andre begreber for menneskets ønske om at ville dø samt dets handlinger i forbindelse hermed.

ningsløst eller håbløst, at det ikke synes værd
at leve. Det enkelte lands skrevne og uskrevne normer og regler for, hvordan selvmordere
vurderes og behandles, udspringer af overvejelser over, hvad der er rigtigt og forkert, godt
og ondt - kort sagt etikken: det gode liv med
og for den anden.

Erwin Stengel (1964) påpeger, at ordvalget
ikke er ligegyldigt. At kalde et selvmord for et
vellykket selvmordsforsøg er etisk uforsvarligt
over for de efterladte. I stedet anvender Stengel udtrykket ’fatal selvskade’ om selvmord og
’ikke fatal selvskade’ om selvmordsforsøg og
anfører, at handlingerne er gennemført med
bevidst selvskadende intentioner – selvom de
kan være svage og dunkle.

3.2.6 Selvmordsadfærd
Selvmordsadfærd er et begreb, som dækker en
adfærd, hvorved en person verbalt, skriftligt
eller på anden måde fremsætter trusler om at
ville begå selvmord, forsøger at begå selvmord
eller gennemfører selvmord.

Shneidman (1994) fremhæver i bogen Definition of Suicide (1994), at det for at forstå
begrebet selvmord er nødvendigt at kende sit
eget sprog, idet modersmålet mere præcist udtrykker, hvordan selve handlingen forstås i et
samfund.
Begrebet selvmord defineres i Ordbog over det
danske Sprog (1981) som en ”handling, hvorved man forsætlig berøver sig selv livet”. Denne gamle danske definition indeholder en moralsk vurdering. At berøve nogen noget er forkert - også selv om det er én selv, der berøves. Denne vurdering skærpes yderligere ved,
at der er tale om forsætlighed dvs., at handlingen ikke er et hændeligt uheld eller er sket
ved en fejl. Tværtimod er der tale om, at handlingen er sket med en bestemt hensigt. End
videre ligger implicit i definitionen, at det er
noget værdifuldt, der frarøves eller fratages én
- nemlig livet - og det uanset hvilken form for
liv, der er tale om. Definitionen indeholder
ikke en vurdering af, om livet for den enkelte kan forekomme at være så lidelsesfyldt, me-

3.2.7 Selvmordstruet
Begrebet selvmordstruet anvendes om mennesker, som udviser selvmordsadfærd eller som
har alvorlige selvmordstanker, idet såvel tale,
adfærd som tanker kan udgøre en risiko for
selvmord.
3.2.8 Selvskade
I den foreliggende undersøgelse defineres selvskade som følger:4
En handling uden dødelig udgang, hvor en
person med vilje foretog sig én eller flere af følgende ting:
1. tog initiativ til handling (fx snitte sig selv,
springe fra højde) med den hensigt at skade sig selv
2. indtog et stof udover den foreskrevne eller
generelt anbefalede terapeutiske dosis
3. indtog et afslappende (recreational) eller
ulovligt stof (drug) som en handling, som/
7 Definitionen er en oversættelse af den definition, som er udarbejdet af projektgruppen i forbindelse
med igangsættelse af projektet Child and Adolescent
Self-harm in Europe

13

3 Definition af begreber

hvilken personen anså for at ville være selvskadende
4. indtog et ikke-indtageligt objekt eller et
stof
Selvskade ses i denne sammenhæng som et
mere omfattende begreb end begrebet selv
mordsforsøg. Definitionen er primært rettet
mod det bevidste adfærdsmæssige (med vilje), uden at handlingen behøver at være gennemført (tog initiativ til handling). Endvidere
skal hensigten med handlingen være at skade
sig selv. I modsætning til definitionen af selvmordsforsøg behøver andre ikke at have grebet
ind, og i definitionen af selvskade indgår ikke,
at der skal være tale om ønskede forandringer
som konsekvens af handlingen. Som eksempel
på selvskade kan nævnes indtagelse af en overdosis piller (fx 30 Panodil) med den hensigt at
skade sig selv, men som vedkommende senere kaster op.
3.2.9 Selvmutilerende adfærd
Begrebet selvmutilerende adfærd beskrives
ofte i psykiatrien som en fejltilpasning eller
fejludvikling og kan dække over en lang række andre betegnelser: parasuicide, wrist-cutting syndrome, cutters, deliberate selfharm
(DSH), self inflicted violence (SIV), bodily harm, self-injuri, self-destructive behavior,
self-wounding, focal suicide og self-mutilation
m.fl. I forskellige kulturer og forskningssammenhænge anvendes forskellige definitioner,
men overordnet er der tale om en ikke livs
truende, ikke suicidal selvpåført kropslig skade, som ikke er socialt accepteret. Selvmutilerende adfærd kan fx dreje sig om at skære sig,
snitte sig, hindre sår i at hele eller kradse sig til
dybe sår. Selvmutilerende adfærd adskiller sig
fra selvmordsforsøg ved, at handlingen gentages igen og igen som en ritualiseret adfærd
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med den hensigt at dæmpe ubehageligt psyko
logisk pres. Hver ny selvmutilitation er en forstærkning af adfærd, som giver lystbetonet frihed fra smerte.
I modsætning til WHO’s definition om selvmordsforsøg indgår det sociale aspekt i den
overordnede definition af selvskade, idet den
selvpåførte kropslige skade ikke anses for at
være accepteret i den sociale og kulturelle sammenhæng, vedkommende aktuelt lever i. Op
gennem tiden har der i forskellige kulturer været en lang række eksempler på religiøst betingede handlinger i form af pisk, snit eller mutilering af kønsorganer som overgangsritualer
fra ung til voksen eller som soning. Disse selvskadende handlinger har været forventet, accepteret og bifaldet i den aktuelle kulturelle og
sociale sammenhæng. I forskning er det derfor nødvendigt at definere begrebet selvskade
yderligere set i relation til den sociale og kulturelle kontekst.
3.2.10 Spiseforstyrrelse
I perioden 1990-1994 blev der i Danmark anvendt ICD-8 diagnosesystem, hvori bulimia
nervosa og binge-eating disorder ikke fandtes. I dag anvendes det officielle WHO ICD10 system, og i den nyeste udgave fra 1992 er
diagnosen bulimia nervosa inkluderet. Det er
ICD-diagnoser, som indberettes til det centrale register ved Demografisk Institut.
I forskningssammenhænge anvendes i nogen udstrækning et andet system: Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM). I dette system blev diagnosen bulimia
nervosa inkluderet fra 1980.
På trods af at der er flere systemer og flere versioner af systemerne, er hverken forklaringerne, diagnoserne eller systemerne dækkende for
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spiseforstyrrelser, idet der er en række kulturelle og tidsmæssige fænomener, som gør, at der
må tages forbehold. At være anorektiker eller
selvskadende i Danmark må ses i lyset af den
aktuelle kulturelle situation, vort sundhedssy
stem, behandlingstilbud samt normer og værdier.
Den kultur, en person lever i, er afgørende for
om spiseforstyrrelser, selvskade og selvmordsadfærd defineres som en lidelse, der kræver behandling, eller om der i stedet er tale om et fænomen, som er accepteret og tolereret.

• Forstyrret legemsopfattelse med følelse af at
være for tyk og med frygt for fedme. Selvdefineret lav grænse for accepteret vægt.
• Forstyrrelser hos piger i form af udebleven menstruation og for drenge i form af
manglende potens og interesse i seksuelle
emner.
• Såfremt tilstanden optræder før puberteten, kan denne forsinkes eller gå i stå (pi
gerne udvikler ikke bryster og får ikke
menstruation, drengenes kønsdele forbli
ver uudviklede).

Der er tre hovedformer for spiseforstyrrelser
• Anorexia nervosa - nervøs spisevægring
• Bulimia nervosa - nervøs overspisning
• Binge-eating disorder - (BED) overspisning eller tvangsspisning
Anorexia Nervosa
Definitionen på anorexia nervosa indgår i
WHO’s ICD-10 diagnosesystem, og nedenstående fem kriterier ligger til grund for diagnosen.
• Legemsvægt holdes mindst 15 % under det
forventede (enten vægttab eller at vægten
aldrig er nået op på det forventede, eller at
BMI (Body Mass Index = vægten i kg divideret med kvadratet af højden i meter) er
under 17,5 (hos voksne – for børn gælder
der særlige aldersafhængige standarder).
• Vægttab er selvfrembragt ved at undgå fedende mad, fremkaldelse af opkastninger,
misbrug af afføringsmidler, fysisk aktivitet,
brug af appetitnedsættende eller vanddrivende midler.

Anorexia nervosa udvikler sig typisk hos piger
i de ældste klassetrin i folkeskolen (13-16 år).
Igangsættende kan være en forestilling om at
være alt for tyk og et ønske om at slanke sig
nogle få kilo. Når målet nås, sættes et nyt mål
for vægttab, og langsomt opstår en fokusering
på mad og måltider. Den unge isolerer sig under spisning og søger at opnå øget vægttab ved
overdreven motion, fysisk aktivitet, vanddrivende medicin, misbrug af afføringsmidler eller opkastninger.
Samværet med andre omkring måltider mindskes, og den unge isolerer sig mere og mere i
takt med, at der bruges tid på kontrol af mad
og vægt. Isolation, sult og fokusering på kalorieindtag kan medføre depressive tanker og
overvejelser om at begå selvmord. Den unge
kan have svært ved at se muligheder for at blive rask igen.
Bulimia Nervosa
Bulimia nervosa kaldes til tider nervøs spise
anfaldstilbøjelighed og har tidligere været beskrevet som en variant af anorexia nervosa,
men er i de nye klassifikationssystemer en selvstændig sygdom. De diagnostiske kriterier for
15
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bulimia nervosa indgår i WHO’s ICD-10 system.
• Vedvarende optagethed af spisning med
uimodståelige spiseimpulser hvor der i løbet af begrænset tid (minutter til timer)
indtages store mængder af mad.
• Modvirker fedme ved selvfremkaldende
opkastning, misbrug af afføringsmidler,
perioder med total faste, brug af appe
titnedsættende midler.
• Forstyrret legemsopfattelse og frygt for fedme. Patienten pålægger sig selv en præcis
vægtgrænse, som ligger klart under, hvad
en læge ville kalde optimal.
Bulimia nervosa kan udvikle sig fra teenagealderen ud fra forestillinger om at være for tyk.
Indledningsvis begynder den unge at tabe sig
i vægt ved at faste eller ved at indlede slankekure. Når sulten bliver for overvældende, mister de kontrollen og spiser for meget, hvorefter de kaster op.
Binge-Eating Disorder
Den tredje spiseforstyrrelse, tvangsmæssig
overspisning, bliver også kaldt ”Binge Eating
Disorder”, ofte forkortet BED (binge: gilde, fest, orgie). Diagnosen BED findes ikke i
WHO´s diagnosesystem ICD-10, som brug
es i Danmark.
Sundhedsstyrelsen anvender betegnelsen Binge-Eating Disorder om overspisning uden regelmæssige vægtregulerende tiltag (Spisefor
styrrelser, 2005). Personer med nervøs tvangsspisning er som regel overvægtige, men har i
forhold til andre overvægtige spiseanfald, de
ikke er i stand til at kontrollere. Under disse
spiseanfald overskrider de mæthedsgrænsen og
16

føler sig efterfølgende ulækre og skyldige.
Anfaldene af overspisning dæmper psykisk
uro og stress, men da personerne ofte forsøger at skjule overvægten og spiseanfaldene, behandles denne form for spiseforstyrrelse kun
i mindre udstrækning og ofte uden fokus på
de psykiske problemer, der er forbundet med
nervøs tvangsspisning.
3.2.11 Værdier
I spørgeskemaet indgår skema med værdier.
Begrebet værdier har uendelig mange forskellige betydninger afhængig af, om det benyttes inden for filosofi, psykologi, pædagogik,
økonomi eller politik (Varming og Zøllner,
2002). Den amerikanske socialpsykolog og
samfundsforsker Milton Rokeach (1973) definerer værdibegrebet på baggrund af følgende antagelser:
• Et menneskes totale antal værdier er relativt lille
• Alle mennesker overalt har de samme værdier i forskelligt omfang
• Værdier er organiserede i værdisystemer
• Grundlaget for menneskelige værdier kan
føres tilbage til kulturen, til samfundet,
dets institutioner og til personligheden.
• Konsekvenserne af menneskets værdier vil
manifestere sig i så at sige alle fænomener,
som samfundsforskere finder værd at undersøge og komme til forståelse af (ibid.,
1973, s. 3).
Rokeach når herefter frem til følgende definition af værdibegrebet: ”En stabil overbevisning om, at en bestemt adfærd eller form for
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tilværelse er personligt eller socialt at foretrække frem for en modsat adfærdsform eller eksistensform” (ibid., s. 3).

ninger om nogle af forældrene, og personen
er udenlandsk statsborger, opfattes personen
som efterkommer.

3.2.12 Etnisk baggrund
I daglig tale anvendes betegnelser og begreber
som fremmedarbejdere, gæstearbejdere, udlændinge, mennesker med udenlandsk herkomst, tosprogede, fremmedsprogede, indvandrere, efterkommere, migranter, etnisk
mindretal, flygtninge, asylsøgere, udenlandske statsborgere, nydanskere osv. Imidlertid er
det nødvendigt med en præcisering, idet indvandrere ikke nødvendigvis er udlændinge, og
udlændinge ikke nødvendigvis er indvandrere
(Coleman, 1999).

Ikke-vestlige lande
Ikke-vestlige lande er lande uden for EU, Norden, USA, Canada, Australien, New Zealand,
Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Siden 2005 har etniske minoriteter været defineret som indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande. Det er samme definition,
som anvendes af Danmarks Statistik og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Danmarks Statistik registrerer fødeland
og statsborgerskab for alle bosiddende i Danmark. Ved hjælp af begreberne indvandrere og
efterkommere kan Danmarks Statistik således
udarbejde talmateriale for bosiddende i Danmark efter oprindelsesland.

Personer under ”uoplyst” i statistikken er personer, der enten ikke længere har bopæl i Danmark, eller personer, der er døde.

Moderens oprindelsesland er afgørende. Hvis
f.eks. moderen er fra Pakistan og faderen fra
Tyskland, tæller personen med i måltallet.
Hvis moderen derimod er fra Tyskland og faderen fra Pakistan, tæller den pågældende ikke
med.

Indvandrere
Indvandrere er personer født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene, hvis der ikke
findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis
der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes
personen som indvandrer.
Efterkommere
Efterkommere er personer født i Danmark
af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger
født i Danmark. Hvis der ikke findes oplys17
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4.1 Indledning
I november 1996 blev der taget initiativ til
at udarbejde en national handlingsplan for
en samlet forebyggende indsats overfor selvmordsadfærd i Danmark (Sundhedsstyrelsen,
1998). Af denne handlingsplan fremgår det,
at der er behov for en selvstændig dansk selv
mordsforskning, idet den danske forskning på
området er meget beskeden.
Selvmordsforskningen i Danmark har i
stor udstrækning været baseret på register
forskning. I Danmark er der særlige muligheder i forhold til andre lande for at gennemføre
forskning, som baserer sig på registeroplysninger, idet Danmark råder over såvel et Register
for Selvmord som et Register for Selvmordsforsøg baseret på cpr-numre. Der er gennemført meget få danske kvantitative og kvalitative
forskningsprojekter, hvis fokus er rettet mod
unges selvskade, selvmordstanker og adfærd.
Årsagen hertil kan bl.a. være, at langt de fleste
helt unge befinder sig i skolen, og få har i forbindelse med tanker om selvmord været i kontakt med læge eller sundhedsvæsen. I de faggrupper, som dagligt omgiver de unge i ud
dannelsessammenhænge (fx lærere, pædagoger, psykologer), har selvmordsadfærd kun i
yderst beskedent omfang været gjort til genstand for forskning.

4.2 Belastende faktorer

De danske undersøgelser, som er gennemført,
har primært haft fokus på den voksne aldersgruppe, hospitalsindlagte eller netop udskrevne fra sygehus. En række af de sammenhænge, der er fundet, har været knyttet til voksen
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alderen og det sociale liv, som voksne lever
(ægteskab, børn, arbejdsløshed, psykiske diag
noser, medicinering for psykiske sygdomme).
I nogle undersøgelser indgår ungdomsgrup
pen som en del af den samlede gruppe, og her
er nedenstående risikofaktorer fundet. I kort
oversigtsform fremlægges de her, men i de følgende kapitler vil tidligere forskning blive inddraget i forbindelse med de nye fund.
4.2.1 Mental sygdom
Psykiske lidelser er en sammensat gruppe af
sygdomme, der omfatter organiske psykiske lidelser, psykiske lidelser på baggrund af
misbrug, lidelser i skizofrenispektret, affektive sindslidelser (stemningssygdomme), nervøse og stressrelaterede tilstande, spiseforstyrrelser samt personlighedsforstyrrelser. Der er god
forskningsdokumentation for, at unge med
psykiske lidelser har en større sandsynlighed
for selvmordsadfærd og selvmordstanker end
normalbefolkningen. Depression, skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser – antisocial, ustabil eller borderline – har
en positiv association med unges selvmordsadfærd. Især børn og unge med affektive misbrugs- og personlighedsforstyrrende samt depressive lidelser er i forhøjet risiko. Manglende evne til at kontrollere egne impulser menes
at være en vigtig proksimal faktor for unges
selvmordshandlinger (Klinik for Selvmordstruede, 2009).
Mental sygdom indgår som en væsentlig risikofaktor for gennemførte selvmord, idet mere
end halvdelen af alle de personer, der har begået selvmord, har været depressive, indlagt
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på psykiatrisk hospital eller udskrevet kort før
selvmord (Agerbo et al., 2002).
4.2.2 Kormorbiditet
En række danske og nordiske studier viser, at
komorbiditet, dvs. hvis den unge har mere end
en psykiatrisk diagnose, øger risikoen for selvskade og selvmordsadfærd blandt unge (Damsted et al., 2006,Tuisku et al., 2006, Marttunen et al., 1995, Runeson et al., 1990, Marttunen et al., 1991, Stenager et al., 2008). Runesons studie af 58 ungdomsselvmord viser,
at 47 % af de unge var dobbeltdiagnosticede. Diagnosen ’borderline’, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni var således ofte ledsaget af et alkoholmisbrug (Runeson, 1998).
Marttunnen fandt lignende resultat. 51 % af
undersøgelsespopulationen, der havde begået selvmord, var således dobbeltdiagnostiseret
(Marttunen et al., 1993).
4.2.3 Indlæggelse og udskrivelse
For personer over 15 år er det påvist, at risikoen for selvmord og selvmordsforsøg er størst
ved indlæggelsen og de første par uger efter
udskrivelsen (Qin et al., 2005, Stenager et
al., 2008). Stenager fandt, at risikoen for selvmord blandt indlagte unge kvinder og mænd
steg betragteligt kort efter indlæggelse og kort
efter udskrivelse fra psykiatrisk hospital. De
unges selvmordsrisiko faldt jo længere tid, der
gik efter udskrivelse. Studiet påviser desuden,
at unge (især kvinder) med flere psykiatriske
indlæggelser bag sig er i forhøjet risiko for selvmord (Stenager et al., 2008).
4.2.4. Selvmordsforsøg
I forhold til selvmordsforsøg blandt de unge
viser tal fra Center for Selvmordsforskning, at
25 % af de unge, som indlægges efter et selvmordsforsøg, har svære psykiske lidelser. 11 %
af de unge, der indlægges i forbindelse med et

selvmordsforsøg, har en psykiatrisk diagnose i
forvejen, og 55 % af de unge, som indlægges
efter det første selvmordsforsøg, modtager senere psykiatrisk behandling i den efterfølgende periode på fire år. (Larsen, 2006).
En netop udgivet rapport, Sårbare livsfaser,
viser, at 75,4 % af studiepopulationens unge
(18-29 år) havde alvorlige mentale problemer,
da de forsøgte selvmord. Hyppigt forekommende psykiske lidelser blandt de unge var
især depression, impulsiv borderline, personlighedsforstyrrelse samt skizofreni (Stephensen et al., 2009).
Et andet dansk klinisk studie fandt, at 97 %
af en gruppe indlagte børn under 15 år (pga.
selvmordsforsøg) havde psykiatriske diagnoser. Hos pigerne fandt man flest 13-14-årige
med forstyrret personlighedsudvikling og tilpasningsreaktioner, og hos drengene var der
flest i aldersgruppen 7-12 år med psykoser,
gennemgribende udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og blandede emotionelle og adfærdsforstyrrelser som de hyppigst forekommende diagnoser. Pigerne foretog hyppigere selvmordsforsøg og selvskadende adfærd end drengene (Høg et al., 2002).
4.2.5. Selvmord
En række studier viser, at psykiatriske diagnoser er hyppigt forekommende blandt teenagere, der har begået selvmord (Grøholt et
al., 1997, Marttunen et al., 1991, Runeson,
1990, Agerbo et al., 2002). En norsk undersøgelse påviser, at 74 % af de unge selvmordere havde en psykiatrisk lidelse; blandt de psykiatriske diagnoser er det særligt depressive lidelser, der er fremtrædende (Grøholt et al.,
1997). Grøholt fandt, at 46 % af selvmorderne havde en depression, og at depressi
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on var den klart vigtigste risikofaktor for selvmord blandt unge. Et finsk studie af 53 unge
selvmordere fandt lignende resultater. 94 % af
selvmorderne havde en psykiatrisk diagnose,
og den hyppigst forekommende diagnose var
depression (Marttunen et al., 1991).
Danske registerstudier har tillige fundet, at
unge, som er døde ved selvmord, ofte har været behandlet for psykisk sygdom eller har haft
psykisk sygdom eller selvmord i familien, og /
eller at barndommen har været præget af skilsmisser eller belastende forhold (Agerbo et al.,
2002; Stenager et al., 2008).
Et dansk registerstudie, der inkluderede 3140
mænd i alderen 9-35 og 1002 kvinder i alderen 14-35, som havde begået selvmord i perioden 1981 til 1997, viser, at 1214 (38,7 %) af
mændene og 572 (57,1 %) af kvinderne tidligere havde været indlagt pga. psykisk sygdom.
Skizofreni var den hyppigst forekommende
psykiatriske diagnose. Tidligere indlæggelse
for psykisk sygdom var en signifikant større risikofaktor for kvinder end for mænd (Stenager
et al., 2008). Et andet dansk registerstudie,
bestående af 496 unge i alderen 10-21 år, der
havde begået selvmord i perioden 1981-1997,
påviste, at psykisk sygdom var den væsentligste risikofaktor for selvmord (Agerbo et al.,
2002). Ca. 15 % af de unge, der døde ved selvmord, havde været indlagt på grund af psykisk
sygdom, hvilket svarer til, hvad man fandt i
en stor finsk undersøgelse af unge selvmordere (Marttunen et al., 1995). Generelt kan det
konkluderes, at psykisk sygdom er en væsentlig risikofaktor for selvskade og selvmordsadfærd blandt unge.
4.2.6. Spiseforstyrrelser
Selvmord er hyppigere blandt spiseforstyrrede
end blandt den øvrige del af befolkningen. En
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undersøgelse gennemført af Emborg (2001)
viser, at 20 % af de afdøde personer med spiseforstyrrelser havde begået selvmord. Til sammenligning skyldes to procent af alle dødsfald
i Danmark selvmord. Især børn, der har været udsat for vanrøgt, svigt, vold eller incest,
eller er opvokset i familier med alkohol- eller
stofmisbrug eller med psykisk syge forældre, er
sårbare og i risiko for at blive spiseforstyrrede.
En dansk undersøgelse har undersøgt sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og selvmord (Zøllner og Christiansen, 2006). Studiets data består af i alt 2.179 cases i aldersgruppen 11-36, der har været indlagt med eller er
død af en spiseforstyrrelse i perioden 19902000. Rapporten viser, at især helt unge kvinder er overrepræsenteret (129 mænd og 2050
kvinder). Halvdelen af kvinderne er 19 år eller
derunder, mens halvdelen af mændene er 17
år eller derunder. Undersøgelsen viser, at især
tre faktorer øger risikoen for at udvikle en spiseforstyrrelse:
• Søskende med spiseforstyrrelse (øger risikoen 4½ gang)
• Forældre med anorexia nervosa (øger risikoen med 3½ gang)
• En far som er dømt for blodskam (øger risikoen tre gange)
De 2.179 personer følges i en fireårig periode,
efter at de er diagnosticerede. Studiet viser, at
der er en forøget signifikant risiko for, at personer med en spiseforstyrrelse tager deres eget
liv, efter at de har fået stillet diagnosen.
Damstad et al. (2006) undersøgte forekomsten af selvmordsadfærd og anden samtidig
psykiatrisk diagnose i en klinisk population
af 12-17-årige (N=37) med spiseforstyrrelser.
Studiet fandt, at selvmordsadfærd hyppige-

4 Tidligere forskning

re optræder hos patienter med spiseforstyrrelser end i baggrundsbefolkningen. 40 % rapporterede således om suicidale overvejelser, og
29 % havde selvskadende adfærd. Tendensen
til både suicidal adfærd og psykiatrisk komorbiditet var mest fremtrædende hos de yngste
(Damstad et al., 2006).
4.2.7 Selvmordsadfærd, tidlig død
og mental sygdom i familien
Nygaard Christoffersen (1993), Jessen (1997),
Hawton et al. (1998) påviser i deres under
søgelser, at de unge, som forsøger at tage deres
eget liv, har en øget risiko for på et senere tids
punkt at gennemføre et selvmord. Selvmord i
nærmeste familie samt mental sygdom og tidlig død i nærmeste familie er en stærk risikofaktor for selvmord (Agerbo et al. 2002; Qin
et al., 2002; Sørensen et al., 2009; Zøllner et
al., 2009). For unge i alderen 10-21 år er der
en særlig risiko for selvmord, hvis forældrene
har været psykisk syge, har taget deres eget
liv eller er døde tidligt (Jessen G. et al., 1996;
Agerbo et al., 2002). En svensk undersøgelse (Runeson, 1998) så på forekomsten af selv
mordsforsøg og selvmord i unge selvmorderes
familie. Studiet inkluderer 58 selvmordere i alderen 15-29 år. 17 af de 42 unge mænd og 5
af de 16 unge kvinder har forekomst af selv
mordsadfærd i deres respektive familier. En
spørgeskemaundersøgelse (Zøllner og Jensen,
2009) viser, at selvmord og selvmordsforsøg
blandt familie og venner udgør en signifikant
risikofaktor for selvskade.
4.2.8 Social ydmygelse, mobning,
socioøkonomiske faktorer
Social ydmygelse, som fører til udstødning af
samfundet eller skolen, kan forårsage alvorlige
konsekvenser i form af mistrivsel, selvmords
forsøg og selvmord blandt unge. Det gælder
også den sociale ydmygelse og udstødning,

som mobning er et udtryk for (Nygaard Christoffersen, 1999). En finsk undersøgelse (Heino et al., 1999) af 16.410 unge i alderen 1416 år påviser, at de elever, der mobber andre
eller er ofre for mobning, har en forøget risiko
for depression og selvmordstanker i forhold til
de øvrige elever. Blandt pigerne er der en stærk
statistisk sammenhæng mellem selvmords
tanker og det at være offer for mobning eller
mobbe andre, hvorimod der blandt drengene
er en sammenhæng mellem selvmordstanker
og det at mobbe andre.
En norsk undersøgelse omhandlende mobning, depressive symptomer og selvmords
tanker blandt en kohorte af 2.088 norske
drenge og piger i 8. klasse viser, som ovenstående finske undersøgelse, en øget forekomst
af depression og selvmordstanker blandt såvel
ofrene for mobning som blandt den udøvende part. Forekomsten af depressive symptomer
er højst blandt ofrene for mobning, og under
søgelsen viser tillige en stærkere sammenhæng mellem selvmordtanker og de, der mobber, end tilfældet er for ofrene af mobningen.
Sammenhængen er dog ikke signifikant. Depressive symptomer og selvmordstanker forekommer hyppigere hos pigerne end hos drengene (Roland, 2002). En ny undersøgelse om
unges mistrivsel og selvskade (Zøllner og Jensen 2009) viser, at mobning udgør en signifikant risikofaktor for selvskade for både drenge og piger.
Forældres socioøkonomiske situation, og
den betydning denne situation har for deres
børn, er ligeledes blevet undersøgt (Agerbo et
al., 2002). Videreførelse af undersøgelser om
sundhed og sygelighed i Danmark 1994 gennemført af Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi har påvist, at de økonomisk inaktive
unge har en højere rate i selvmordsadfærd end
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de økonomisk aktive (Sundhed og sygelighed
i Danmark 2000).
4.2.9 Omsorgssvigt, vold, incest,
anbringelse uden for hjemmet
En række danske og nordiske undersøgelser har undersøgt sammenhænge mellem belastende familieforhold og selvmordsadfærd
blandt børn og unge. Nygaard Christoffersen (1993) påviser i en interviewundersøgel
se med en stratificeret stikprøve af 25-årige
født i 1967 en række forhold, som kan bidrage til en forklaring på, hvorfor unge får selvmordstanker eller forsøger at begå selvmord.
Nygaard Christoffersens undersøgelse viser en
markant overhyppighed af selvmordsforsøg
og selvmordsovervejelser blandt de unge, der
i deres barndom har været udsat for vold, incest eller andre seksuelle overgreb fra forældre/
stedforældre samt unge, som har været udsat
for fysisk straf, eller som er anbragt uden for
hjemmet.
4.2.10 Teen-age alderen, lavt
selvværd, misbrug og konflikter
med forældre
En undersøgelse (Zøllner, 2002) foretaget i
Ringkøbing Amt viser at 13 % af de unge piger i 7.-10. klasse har forsøgt at skade sig selv,
og 5,6 % har taget for mange piller. Tendensen er faldende med alderen. Af de lidt ældre
elever dvs. de unge, som går i ungdomsuddannelserne, er der 8 % af pigerne, som angiver at
have forsøgt at skade sig selv, og 3 % har taget
for mange piller.
Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000
er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed og er baseret på en stikprøve på knap
22.500 danske statsborgere i aldersgruppen fra
16 år og opefter. Spørgsmål vedrørende selvmordsadfærd er stillet til 2/3 af stikprøven og
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besvaret af 10.434. Undersøgelsen viser, at
19,3 % af de 16-19-årige har overvejet selvmord inden for det seneste år, og at flere unge
kvinder end mænd har haft selvmordstanker (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen,
2002). Befolkningsundersøgelsen viser endvidere, at 2,5 % af de 16-19-årige har forsøgt
selvmord inden for det seneste år, og at tanker
og handlinger er et ungdomsfænomen, idet
andelen med selvmordstanker og selvmordsforsøg falder med stigende alder.
En tidligere norsk undersøgelse af alle selvmord blandt unge i alderen 15-29 år i Oslo viser, at omkring en tredjedel har været afhængige af alkohol eller andre rusmidler (Retterstøl,
1985, 1993). En anden norsk spørgeskema
undersøgelse, som indeholder besvarelser fra
12.253 unge, afdækker, at 8,3 % af unge mellem 12-20 år inden for det sidste år har forsøgt selvmord. Kendetegnende for selvmords
forsøgerne er, at disse er piger, at de bor uden
begge forældre, at de er ensomme og anvender
rusmidler, herunder alkohol og hash. Der er
modsat Ystgaards (2003) undersøgelse ingen kønsforskelle i sammenhængene mellem
selvmordsforsøg og anvendelsen af alkohol.
Selv efter korrektion for depression, ensomhed, køn og ”livsvilkår” udgør alkoholmisbrug en risikofaktor for selvmordsforsøg (Ros
sow, 1994).
En norsk undersøgelse af unges selvskade (Ystgaard, 2003) viser en sammenhæng mellem
lavt selvværd, misbrug og konflikter med forældre. Tilsvarende resultater findes i den danske undersøgelse af unges mistrivsel (Zøllner
og Jensen 2008).
4.2.11 Selvmordstanker
En dansk spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i perioden marts 1993 til marts 1995
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under overskriften: ”Hvordan har I det?”. Undersøgelsen omfatter 3042 elever fra 31 skoler/uddannelsesinstitutioner på Fyn og i Jylland (Jessen et al., 1996). Her angav 39,2 %,
at de havde overvejet at begå selvmord, og 4,9
% svarede, at de havde forsøgt at tage deres
eget liv. Undersøgelsen påviser bl.a., at jo flere
gange de unge har tænkt på selvmord, jo større
er risikoen for selvmordsforsøg. Desuden viser undersøgelsen, at 15,4 % har overvejet at
skade sig selv med vilje, og at tanker om selvskadende adfærd udgør en markant risiko for
selvmordsforsøg. En senere dansk undersøgelse (Zøllner og Jensen, 2009) viser, at mere end
halvdelen af de unge, som har skadet sig selv,
ønskede at dø.
En norsk undersøgelse af 741 universitetsstuderende i Trondheim (Bjerke, 1992) finder,
at over 37 % af de adspurgte studerende har
haft tanker om selvmord tidligere i deres liv.
15 % af de unge studerende svarer bekræftende på at have haft selvmordstanker inden for
det seneste år, et resultat der næsten er identisk
med sundheds- og sygelighedsundersøgelsen.
Selvmordsforsøg eller selvskade forekommer
blandt 3,4 % af de studerende, og der er ingen kønsforskelle.
I den norske undersøgelse blev respondenterne inddelt i aldersgrupperne (< 24 år, 25-29 år
og >30 år). Der forekommer ingen signifikante forskelle mellem aldersgrupperne mht. svarfordeling bortset fra tanker om selvmord, hvor
signifikant flere under 24 år rapporterer om
selvmordstanker. Som i sundheds- og sygelig
hedsundersøgelsen falder forekomsten af tanker om selvmord blandt de unge altså med stigende alder.
4.2.12 Tidligere selvmordsforsøg
En dansk undersøgelse har medtaget 22 unge

selvmordsforsøgere i alderen 15-19 år. 14 ud
af de 22 har foretaget ét selvmordsforsøg, og
kun én af disse unge gentager forsøget i løbet
af de efterfølgende 5 år. Otte af de unge har
forsøgt tidligere – af disse gengangere gentager de tre forsøget i den efterfølgende periode. Selv blandt disse meget unge mennesker
var 9 ud af de 22 (41 %) gengangere, medens
kun 13 (59 %) forsøgte én gang (Bille- Brahe
et al., 1995).
I en norsk undersøgelse, omhandlende selvmord blandt unge i alderen 15-29 år, finder
(Retterstøl, 1993), at 148 personer har begået selvmord i perioden fra 1982-1988 i Oslo.
Ud af disse unge selvmordere har mindst 27 %
(16 mænd og 20 kvinder) tidligere forsøgt ét
eller flere selvmord.
4.2.13 Uddannelse, arbejdsløshed
Krarup et al. (1988) afdækker i en undersøgelse, der baserer sig på dødsattester, politirapporter og journaler, og som belyser sociale, demografiske og psykiatriske forhold hos unge
suiciderede danskere, at de fleste er dårligt
uddannede. Blandt de 20-24-årige har godt
tre fjerdele ingen uddannelse, og blandt de
25-29-årige drejer det sig om halvdelen. Cirka
60 % har ikke nogen beskæftigelse. Ud fra ma
terialet konkluderer Krarup, at den unge suici
derede typisk er en mand, uuddannet og uden
beskæftigelse, og han har ofte været i psykiatrisk behandling. Krarup mener ikke, at man
uden videre kan konkludere, at arbejdsløshed
disponerer for selvmord. Men det er de mennesker, der i forvejen står svagt på flere andre
områder, som i lavkonjunkturperioder hurtigst mister deres arbejde og således bliver endnu svagere stillet. En ældre undersøgelse (Olsen og Lajer, 1979) viser, at der blandt lediges
børn er en overhyppighed af selvmordsforsøg.
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Nygaard Christoffersen (1996) konkluderer, at
i forhold til andre jævnaldrende unge har unge
længerevarende ledige dobbelt så stor sandsynlighed for at opleve en eller flere af følgende
negative sociale begivenheder eller selv udvise visse former for selvdestruktiv adfærd: selvmordsforsøg, indlæggelse på psykiatrisk afde
ling, indlæggelse som følge af vold, indlæggelse af sociale grunde og kriminalitetsafgørelse
med ubetinget fængselsstraf. Undersøgelsen
fandt yderligere, at den unges egen skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og arbejde i høj
grad mindsker sandsynligheden for, at den
unge forsøger selvmord. Christoffersen antager, at de støttende sociale netværk, der ofte
følger med uddannelse og erhvervsarbejde,
kan befordre den unges modstandskraft og på
den måde modvirke tidligere belastninger.
4.2.14 Opløste hjem
En række studier peger på, at børn, der kun
lever med én forælder, har en forøget risiko for selvmordsforsøg eller selvmord. Et opløst hjem kan eksempelvis skyldes dødsfald eller skilsmisse. Nygaard Christoffersen (1999)
finder i sin undersøgelse, at risikoen for selv
mordsforsøg blandt børn og unge øges, hvis
familien er blevet opløst. En norsk undersøgelse påviser ligeledes, at børn, som ikke lever
med begge forældre sammenlignet med dem,
som bor med begge deres forældre, har dobbelt så stor risiko for at begå selvmord (Wichstrøm, 2000).
Et svensk studie (Weitoft et al., 2003) viser,
at børn, der vokser op med én forælder, i forhold til børn, der vokser op med to forældre,
har en langt større risiko for udvikling af en
psykiatrisk diagnose, et alkohol- eller stofmisbrug, og børnene viser ydermere en øget risiko
for selvmord eller selvmordsforsøg. Sandsyn
ligheden for at udvikle en psykiatrisk lidelse
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eller et stofmisbrug er større blandt drengene
end pigerne. Pigerne, der vokser op med kun
én forælder, har dobbelt så stor sandsynlighed
for at begå selvmord og tre gange så stor sandsynlighed for at dø af et stof- eller alkoholmisbrug, end de piger, der lever med begge forældre. Runeson (1998) viser i sin undersøgelse,
at forekomst af selvmordsadfærd ofte er ledsaget af sociale problemer i familien. Skilsmisser
og alkoholmisbrug forekommer således hyppigere i selvmordsramte familier.
4.2.15 Etnisk baggrund
I Danmark og det øvrige Norden findes der
få studier, der beskæftiger sig med selvskade, selvmordsforsøg og selvmord blandt unge
indvandrere, flygtninge, asylansøgere eller efterkommere. Nogle danske undersøgelser påviser, at unge med vestlig baggrund i større
udstrækning end unge med ikke-vestlig baggrund skader sig selv eller tager deres eget liv
(Zøllner 2008; Stephensen og Zøllner, 2008).
En spørgeskemaundersøgelse af selvskade
blandt danske og pakistanske undervisningspligtige unge bosiddende i Danmark (Stephensen et al., 2008) omfattende 60 pakistanske unge samt en kontrolgruppe på 600 danske unge i aldersgruppen 13-16 år viser således, at de danske unge i forhold til de pakistanske unge i signifikant større udstrækning
har gjort sig alvorlige overvejelser om selvskade, og at de i signifikant større udstrækning
end de pakistanske unge har skadet sig selv.
I Norge har Berit Grøholt (2002) undersøgt
forekomsten af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge med indvandrerbaggrund og
sammenlignet med et repræsentativt udvalg af
norsk ungdom med samme alders- og kønsfordeling. Konklusionen på undersøgelsen er,
at unge med forældre af udenlandsk oprindel-
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se ikke har større selvmords- eller selvmordsforsøgsrisiko end de andre unge. Grøholt påpeger dog, at studiets datamængde er lille, og
konklusionerne fra studiet må således tages
med forbehold. Grøholt efterlyser således studier med en større datamængde til belysning
af selvmordsadfærd blandt indvandrere i Norge.
4.3 Beskyttende faktorer
Langt de fleste undersøgelser har søgt at iden
tificere risikofaktorer og belastende faktorer
(fx forældres skilsmisse) og dermed indirekte
peget på, at modsætningen (stabilt familieliv)
er en beskyttende faktor (Evans, et al., 2005).
Imidlertid fremstår de beskyttende faktorer
mindre klare end de belastende faktorer. Der
er uklarhed om, hvorvidt religion er en beskyttende faktor i ungdomsalderen, idet beskyttelsen kan bestå i, at den unge indgår i en gruppe
eller deltager i kirkelige handlinger sammen
med andre (McCullough et al., 2000). SeiffgeKrenke (1993) har påvist, at der er en afgørende forskel på pigers og drenges adfærd. I takt
med alderen søger piger i langt større udstrækning end drenge råd, hjælp og sympati uanset
problemets karakter. Piger debatterer hyppigere deres problemer med andre og søger åbent
at udrede vanskeligheder ved at tale med andre. Unge mænd er mindre sociale og mindre
åbne, men har til gengæld en langt større tro
på, at situationen løser sig.

erne fokuseret på risikofaktorer, og en del af
studierne fokuserer på samme problemstilling
(fx selvmord i nærmeste familie). Udover de
nævnte studier er der grund til at pege på, at
der i Norge, Sverige og Danmark er gennemført psykiatriske studier, hvor børn og unge
indgår bl.a. Otto, 1971; Mehlum, 1994; Renberg, 1998 og Høyer, 2002. Også i internationale sammenhænge har der inden for psykiatrien været gennemført en lang række studier
vedrørende børn og unge (Hawton, 1998;
Pfeffer, 2000).

En ny undersøgelse af unges selvskade viser,
at det er vigtigt at sætte ind med forebyggelse
på et så tidligt tidspunkt som muligt (Zøllner
og Jensen, 2009). De unge, som søger hjælp,
og som bliver set og hørt, har større muligheder for at mestre deres liv og de udfordringer,
de står i.
Som det fremgår af tabel 4.1, er der i studi25

4 Tidligere forskning

Tabel 4.1

Nordiske studier af unges selvmordsadfærd og selvskade

Forfattere

År

n

Dataindsamling

Alders- Mulige forhold, som kan øge
gruppe risikoen for selvmordsad(år) færd/ selvskadende adfærd
Mobning, selvmordsadfærd i
15-16
nærmeste familie

Zøllner og Jen2009
sen

8502

Spørgeskema

Zøllner og Chri2006
stiansen

1408

Register

11-35

Spiseforstyrrelser

Ystgaard et al.

2003

4060

Spørgeskema

15-16

Lavt selvværd, misbrug, konflikter med forældre

Weitoft

2003

Zøllner

2002

1000

Spørgeskema og stil

13-18

Qin et al.

2002

4.262

Registerundersøgelse

9-45

Agerbo et al.

2002

496

Registerundersøgelse

10-21

Roland

2002

2008

Spørgeskema

14

Wichstrøm

2000

9676

Spørgeskema

12-20

At bo med én forælder, tidligere forsøg, alkoholmisbrug, lavt
selvværd

986342 Registerundersøgelse

5-17

At bo med én forælder
Isolation, ensomhed
Selvmord i nærmeste familie
Selvmord i nærmeste familie,
forældres tidlige død, indlæggelse
Mobning

Sundheds- og
sygeligheds2002
undersøgelsen

10.434

Personligt interview
samt selvadministrerende spørgeskema

16-80

Undersøgelsen er ikke tilendebragt

Heino

16410

Spørgeskema

14-16

Mobning

867

Registerundersøgelse baseret på selvmordsforsøg, der udløser
hospitalsindlæggelse

14-26

Neurotiske lidelser hos forældre, forældres selvmord, vold,
anbringelse uden for hjemmet

Registerundersøgelse

15-29

Selvmord i familien

1999

Nygaard Chri1999
stoffersen
Runeson

1998

58

Jessen et al.

1996

3.042

Spørgeskema

15-24

Hyppighed af selvmordstanker,
selvmordsforsøg og oplevelse
af selvmord i familien

Rossow et al.

1994

12000

Spørgeskema

13-20

Ensomhed, brug af rusmidler,
anbragt uden for hjemmet

Retterstøl

1993

148

Registerundersøgelse

15-29

Selvmord i familien

1460

Interviewundersøgelse

25

Incest, omsorgssvigt, koncentrationsbesvær i skolen, ønske
om at komme hjemmefra inden det 16. år, mobning

Dødsattester, politirapporter, journaler

15-29

Dårlig uddannelse, psykiatrisk
diagnose,
selvmordsforsøg,
arbejdsløshed

Dødsårsagsregister

10-19

Psykiatrisk diagnose, alkoholmisbrug

Nygaard
stoffersen

Cri-

Krarup et al.
Sommer et al.

26

1993

1988 56
1987 391
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5 Mål, teori, metode, deltagere,
gennemførelse og analyse
5.1 Indledning
Som det fremgår af kap. 2, viser registeroplysninger en markant stigning i de unge pigers
selvmordsforsøg over en tiårig periode, men
oplysningerne giver ikke svar på problemets
reelle omfang og besvarer ikke spørgsmål om
hvilke forhold, der kan føre til selvskadende
handlinger blandt de unge.

5.2 Mål
Den foreliggende undersøgelses mål er at afdække og belyse unges sårbarhed, tanker om
selvskade og selvskadende adfærd (herunder
cutting, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg)
samt faktorer, der knytter sig hertil. Målet er
desuden at undersøge, hvilke værdier de unge
prioriterer i deres liv, og om de kan se en sammenhæng mellem de værdier, de prioriterer
højt og det liv, de lever.

5.3 Teori
Undersøgelsens fokus er rettet mod unge i
de gymnasiale uddannelser (gymnasiet, HF,
HTX og HHX). Den unge lever et dagligt liv,
hvor hjem såvel som skole kan være beskyttende eller belastende i den unges forsøg på at
mestre vanskelige livsvilkår og negative livsbegivenheder.
Beskyttende og belastende forhold på uddannelsesstedet eller i det nære sociale miljø kan
få betydning for, hvordan den unges liv udvikler sig. Eggert Petersen (1997) påpeger, at en
persons adfærd er udtryk for samspillet mellem personen og det miljø, der er relevant for
personen i den bestemte situation. Den unge

kan have forventninger til omgivelserne og de
miljøer, den unge færdes i. Forventninger til
kammerater, venner og lærere kan indfries eller afvises. Afgørende er det ifølge Eggert Petersen (ibid.), om personen er bevidst om sine
egne forventninger og er i stand til at tilpasse
sine forventninger til egne muligheder og det,
miljøet kan yde. Desuden er det afgørende
for personens trivsel, om personen kan handle, så vedkommende fravælger det, som vedkommende ikke kan få, men får det, som personen gerne vil have. Den unge skal være aktivt handlende og søge at påvirke sine omgivelser, idet både miljøet og den unge påvirkes
gennem samspillet. Gennem at være et aktivt
sansende, tænkende, følende, vælgende, handlende og skabende væsen kan den unge opleve at forbedre sin egen trivsel og derigennem
beskytte sig mod sårbarhed, mistrivsel, tanker
om selvskade og selvskadende adfærd.
5.3.1 Trivsel
Den unges perspektivering af hele tilværelsen,
som den har formet sig, og som den udfolder
sig, har betydning for den unges trivsel. Bente
Jensen (2002), som har forsket i børns og unges sundhed og sårbarhed, skriver:
”At trives er noget personligt, der går ind i ens
inderste livsrum og bliver en slags perspektivering af hele tilværelsen. Trivsel er i den forstand en målestok for, hvordan verden ser ud.
Men trivsel er også noget andet, der langt
mere handler om en særlig måde at tackle verden el ler rettere at konstruere sit verdensbillede på.”
27
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De unge, som den foreliggende undersøgelse
handler om, er elever på en uddannelsesinstitution, hvor de er omgivet af andre unge og
lærere. Det er i dette nære sociale miljø og i familien, de unge skal lære at tackle verden. De
unge kan træffe valg, handle og tolke, hvordan omgivelserne reagerer herpå. Den unge
kan afprøve normer og se, hvad der er tilladt,
og hvad der er problematisk eller forbudt. Kan
jeg trives her? Er der hjælp at hente? Kan jeg
regne med lærerne? Kan jeg regne med vennerne? Betyder jeg noget for familien?
De erfaringer og de tilbagemeldinger, den
unge får i forhold til samvær med andre unge,
familie og lærere i det nære miljø, anvendes til
at se ens liv i et større perspektiv. Hvordan ser
de andre på mig? Hvordan bedømmer de mit
udseende? Finder de mig attraktiv? Er jeg for
tyk? Hvilke signaler sender de andre til mig?
Hvordan fungerer jeg i det nære miljø? Hvordan ser jeg på skolens traditioner og vaner,
som er forbundet med alkohol eller kammeraternes forhold til rygning? Hvordan trives jeg
her? Hvordan vil jeg trives i det næste samspil, jeg kommer til at indgå i? Hvad er jeg god
til? Hvilke forventninger har jeg til kommende udfordringer? Hvilke kompetencer har jeg,
og kan jeg mestre udfordringer, krav og forventninger? Har jeg tætte relationer, som kan
støtte mig?
Der kan i de unges liv indtræffe begivenheder,
som berører dem positivt eller negativt. Disse
begivenheder kan for udefrakommende forekomme at være betydningsløse, men kan for
den enkelte være afgørende for det videre liv.
I familier med trygge og gode forhold kan der
ske hændelser og ulykker, som på få øjeblikke forandrer livet fuldstændigt for familien og
skaber en lang række problemer for den unge.
Det er fx sandsynligt, at der blandt de selvska28

dende unge er en overvægt af unge, hvis far eller mor har forsøgt at tage deres eget liv eller
har begået selvmord. Såfremt risikofaktorerne
forefindes, er det imidlertid ikke det samme
som at sige, at disse er årsagen til, at et ungt
menneske skader sig selv. Det er kun muligt
at udtale sig om, at der er en forøget sand
synlighed for, at den unge kan få behov for
professionel hjælp, få tanker om selvskade eller udøve selvskade.
De værdier, den unge prioriterer højt (fx venskab, viden, fællesskab), ses i forhold til de
værdier, uddannelsesinstitutionen, vennerne
og lærerne prioriterer. En given situation vil
ikke blot aktivere en enkelt værdi, men flere
værdier hos den enkelte person. Værdier giver os med andre ord retningslinjer for, hvordan vi ser på de udfordringer, livet byder os,
hvordan vi vurderer de mennesker, der krydser vores livsbane, og hvordan vi ser os selv.
De vejleder os, når vi indretter vores tilværelse,
og har betydning for de beslutninger, vi træffer. Værdierne hjælper os i vores fortolkninger
af de mange informationer, vi hver dag modtager fra den store verden (Varming og Zøllner, 2002).
5.3.2 Mestring
I 1979 skrev Michael Rutter i artikelsamlingen
New Directions in Childrens’s Mental Health
om det usårlige barn. Han søgte at indkredse, hvilke faktorer der var medvirkende til,
at nogle børn synes at være usårlige, og fandt
frem til, at det at have en nær fortrolig ven
havde en beskyttende effekt ved belastninger.
I sit videre arbejde med at besvare spørgsmålet introducerer Rutter begrebet coping (me
string) som et relativt begreb, der skal ses i forhold til alder, køn, temperament og færdigheder (Rutter, 1981). Senere indfører han begrebet resilience (Rutter, 1985) (elasticitet, mod-
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standskraft), som er individets evne til at mestre belastninger af forskellig karakter, af forskellige grader og på forskellige tidspunkter.
Rutter afstikker i sin forskning rammerne for
modstandskraft:
1. trygge stabile emotionelle tilknytningsforhold,
2. egne erfaringer af positive evner og færdigheder
Evnen til at skabe mening og sammenhæng,
som Aaron Antonovsky (1987) introducerede,
er i dansk sammenhæng blevet en teoretisk
hjørnesten i den forskning, som beskæftiger
sig med mestring eller med et andet ord, coping. Denne forskning søger at besvare spørgsmål om, hvad der skal til, for at mennesker
forbliver raske, dvs. hvordan de mestrer det liv,
de har, under de livsomstændigheder og de betingelser, der udgør deres livsgrundlag. Selve
begrebet mestring signalerer, at der er tale om
menneskets aktive indsats, dvs. de er aktører,
som håndterer deres eget personlige livsforløb.
Antonovsky udviklede en teori om, at menneskelivet må ses som en dynamisk proces, hvor
det er nødvendigt at skabe orden i det kaos af
informationer og påvirkninger, vi udsættes for.
Vi har brug for nogle modstandsressourcer for
at forebygge sygdom og fremme sundhed, og
disse modstandsressourcer betegner Antonov
sky som oplevelsen af sammenhæng (Sense
of Coherence, SOC). Der er tale om en slags
handleberedskab, som gør, at det enkelte menneske bliver i stand til at opleve, at der i de stimuli, vedkommende udsættes for, kan skabes
en følelse af sammenhæng og mening. Sense
of Coherence består af tre dele, som indbyrdes
relaterer til hinanden.

1. Kognitivt: At begribe/at forstå (comprehensibility)
At personen forstår de stimuli, som stammer
fra indre og ydre livsforhold, og at vedkommende oplever, at de er fornuftige og begribelige. At de er begribelige vil sige, at mennesket kan skabe struktur, orden og forklaringer
på overraskende og uforudsigelige hændelser
og livsforhold.
2. Adfærd: At håndtere/mestre/kontrollere (manageability)
At personen føler, at egne ressourcer eller ressourcer i omgivelserne er til stede, således at
vedkommende kan håndtere eller mestre de
krav og forventninger, der udspringer af disse
indre og ydre stimuli.
3. Motiverende: Skabe mening (meaningfulness)
At personen finder, at krav og forventninger
er udfordrende, og at det giver mening at bruge tid på dem og engagere sig i dem. Det meningsskabende opstår, når der er overensstemmelse mellem de værdier eller mål i tilværelsen, personen prioriterer højt, og de krav og
forventninger personen mødes med.
Antonovskys teoridannelse udsprang af studier af voksne, men teorien kan også have gyldighed for unge. Hilchen Sommerchild har i
bogen Mestring som mulighed (2000, s. 67)
udarbejdet en model for mestringens vilkår inspispireret af bl.a. Rutter og Antonovsky:
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Mestringens vilkår
Tilknytning
Dyaden
Mindst én nær fortrolig
Familien
Forudsigelighed, bekræftelse, tilknytning
Netværket
Fællesskab i værdier
Social støtte

Kompetence
• Kunne noget
• Være til nytte
• Få og tage ansvar
• Udfolde næstekærlighed
• Møde og mestre
modgang

Selvværd


Modstandskraft
Modellens to søjler baserer sig på tilknytning
og kompetence. Det primære under tilknytning er, at barnet mindst har ét menneske,
som er dets fortrolige – set i forhold til slet
ikke have nogen - at være totalt isoleret. Familien kan med den tryghed, der kan gives her,
bidrage til at skabe forudsigelighed, bekræfte
den unges eget værd og styrke tilknytningen
til voksne evt. andre stabile voksne. I netværket får den unge afprøvet normer og værdier,
herunder etniske og kulturelle værdier, og kan
med dette tilhørsforhold i sin egen verden skabe en overordnet mening med livet.
At være til nytte, at kunne noget, at få og tage
ansvar og udfolde næstekærlighed giver styrke til, at den unge kan møde modgang og mestre de udfordringer, livet byder. At udvikle eller fremelske en grundfæstet selvværdsfølelse
er første skridt.
Når fokus er rettet mod unge, skal mestring
ses i forhold til, at den sociale baggrund og
30

familien i mindre udstrækning end tidligere er betydningsfuld i valg af mål og værdier.
Den unge skal søge at finde en sammenhæng
og mening i tilværelsen i skiftende sociale og
kulturelle situationer, hvilket kan være et vanskeligt ”identitetsarbejde” (Ziehe, 1983). Risiciene og valgmulighederne er mange – og
de unge må forsøge at finde deres egne pejle
mærker at orientere sig efter. De fællesskaber
og traditioner, som tidligere dannede fundament for barnet i dets søgen mod egen identitet, er langsomt ændret således, at barnet i
stigende grad integreres i sammenhænge uden
for kernefamilien. Familiestrukturen er æn
dret, der ses tab af forældre ved skilsmisse, flytninger og familieopløsning. Traditionerne udfordres, det tilvante og velkendte anfægtes, og
det enkelte individ søger at finde en holdning
til de mange billeder og forbilleder, som medierne fremkommer med. Den svenske professor i socialt arbejde Margareta Bäk-Wiklund
påpeger, at ”mangfoldigheden eksisterer parallelt med forestillingen om, at alt er muligt og
gennemførligt, og at alt kan blive bedre – livet fremstilles som en fortløbende progression (…) Med mulighederne og progressionen
bliver det moderne menneskes identitet åben
og stadig i bevægelse og aldrig ”rigtig færdig”
” (2003, s. 41).
De unge skal kende de valgmuligheder, som
findes, formulere egne mål og strategier for at
nå de formulerede mål og begrunde deres fravalg og valg. De skal tage ansvar for deres eget
liv og være bevidste om den risiko, der er forbundet med at vælge forkert. De mange muligheder, som hele tiden viser sig med hensyn til uddannelse, livsformer, den teknologiske udvikling osv., lægger på den ene side op
til store forventninger, men på den anden side
sættes deres tidligere valg til debat. De er ”livsprojektkonstruktører”, som skal holde alle op-
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tioner åbne så længe som muligt og fastholde
omvalgsrettigheden.
I dette store frirum skal den unge søge at forstå ydre stimuli, søge efter ressourcer og skabe
sammenhæng og mening.
Hos de unge opfattes normer og holdninger
ikke som udtryk for en placering i samfundet
og dermed forbundne interesser og livsformer.
I stedet ser den unge vide muligheder for at
forme og konstruere sit eget liv ved at træffe netop de valg, som passer til personligheden, og ansvaret for livsprojektet er ens eget
(Simonsen, 2003). Når forventningerne skuffes, skifter den unge fokus for at bevare følelsen af at kunne magte sit liv. Dermed står de
nye muligheder i konstant fare for at vende sig
til sin modsætning, nemlig afmagt over for livets kompleksitet, uoverskuelighed og fremmedgørelse. Ziehe (1997) påpeger, at de moderne unge har vanskeligt ved at håndtere lidelse, skuffelser og afvisninger. De har store
forventninger til livet og opfatter enhver lidelse som suspekt. I stedet ser de livet som et stort
selvrealiseringsprojekt, og standarden for det
sande liv bliver, at det skal være interessant og
noget for sig selv. I afgrunden mellem løfte og
realitet vokser en følelse af diffus tomhed, når
målet ikke lever op til forventningerne. Resultatet er et enormt behov for sociale placeboer
(meningserstatninger).
5.3.3 Behov for professionel
hjælp, tanker om selvskade
Flertallet af unge mestrer livsforhold og livshændelser, men et mindretal kan få behov for
professionel hjælp. Af disse unge såvel som af
gruppen af øvrige unge kan et mindretal udvikle tanker om selvskadende adfærd, uden at
disse tanker bliver til handling. Men blandt
nogle unge kan tankerne om at skade sig selv

resultere i handlinger. Der kan være tale om én
enkelt hændelse, eller der kan være tale om flere hændelser afhængig af personen, det sociale
miljø, den eventuelle hjælp den unge får og en
lang række øvrige forhold. Viden om udvikling af tanker om selvskadende adfærd blandt
unge gør det muligt at forebygge, før den unge
skader sig selv.
5.3.4 Ungdom og risici
Behovet for at indgå i et fællesskab med andre
er centralt for Émile Durkheim, som i 1897
skrev bogen ’Le Suicide’. Durkheim (1978)
bygger sin teori på mennesket som et socialt
individ, hvis behov for at indgå i et fællesskab
med andre er dybt forankret i det enkelte individ. Side om side med behovet for at indgå i gruppen, i fællesskabet og i samfundet,
har mennesket et behov for at bevare sin egen
identitet og individualitet. Der er således både
et behov for at være af betydning for og en
del af fællesskabet og samtidig at være af betydning for og som sig selv. Afgørende er det,
at der er harmoni og balance mellem at være
af betydning for og en del af fællesskabet og
samtidig være af betydning som enkeltindivid. Såfremt der opstår ubalance i graden af
social integration, kan det aflæses i selvmords
raterne. Ubalancen kan fx opstå grundet værdi- og normopbrud, store samfundsændringer
og manglende social kontrol – anomiske tilstande. Durkheim anvender et bål som et billede for at illustrere forholdet mellem individ
og fællesskab. De, som sidder for tæt på bålet,
bliver brændt, mens de, som er for langt væk,
fryser ihjel.
Durkheims teoridannelse skal ses i lyset af en
samfundsstruktur, som var betydelig anderledes end den, de unge i dag skal forholde sig til.
Hundrede år efter Durkheims bog, ’Le Suicide’, udkom, påpeger Anthony Giddens
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(1996), Ulrich Beck (1997) og ungdomsforskeren Thomas Ziehe (1997), at de unge står
over for risici og valgmuligheder i en grad,
som forældregenerationen ikke kendte til i deres ungdom. Det gør det personlige valg af
værdier, som identitetsudviklingen og identitetsdannelsen i denne livsfase skal føre til, til
en stor opgave. Risiciene og valgmulighederne
er mange – og de unge må forsøge at finde deres egne pejlemærker at orientere sig efter. Den
sociale baggrund og familien er i mindre udstrækning end tidligere betydningsfuld i valg
af mål og værdier, og forældrenes liv kan ikke
danne model for egen fremtid. Den unge skal
søge at finde en sammenhæng og mening i tilværelsen i skiftende sociale og kulturelle situationer, hvilket kan være et vanskeligt ”identitetsarbejde” (Ziehe, 1983).

5.4 Metode
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om sårbarhed, tanker om selvskade samt om episoder, hvor selvskade har fundet sted. De unge,
som svarer bekræftende på, at de har skadet
sig selv, bliver bedt om at besvare spørgsmål
omkring omstændighederne ved selvskaden.
Spørgeskemaet indeholder desuden spørgsmål, som gør det muligt at belyse indflydelsen
af livsbegivenheder, ”life distress”, mestring og
værdier samt spørgsmål, som belyser demografi (køn, alder, boforhold, etnicitet).

5.5 Gennemførelse
Kriteriet for udvælgelsen af respondenter var,
at de unge skulle gå i en af de fire gymnasiale
uddannelser (HHX, HTX, HF, Gym.) i Region Syddanmark. Samtlige skoler blev kontaktet pr. brev vedlagt udkast til spørgeskema. I
brevet blev rektorerne oplyst om undersøgelsens formål og om, at en projektmedarbejder
ville forestå indsamling af data, såfremt tilladelse blev givet. Endvidere blev de oplyst om,
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at besvarelserne var anonyme.
Tilsagn kom fra skoler jævnt fordelt i Region
Syddanmark. Rektorerne havde anvendt forskellige måder til at informere studievejledere,
lærere og elever på forud for afgørelse om deltagelse. Begrundelser for tilsagn var, at det var
vigtigt at få forskningsbaseret viden om omfanget og om beskyttende og belastende faktorer som grundlag for, at de sårbare unge fik tilbud om at deltage i et forebyggelsesforløb på
skolen (Bjergsø et al, 2009). Begrundelserne
for afslag var bl.a., at der var tilrettelagt en lang
række aktiviteter i skoleåret, som gjorde det
vanskeligt at få tid til mere.
Med henblik på at sikre at alle fik så enslydende information forud for besvarelsen og med
henblik på at sikre så høj besvarelsesprocent
som muligt, forestod projektmedarbejdere ved
Center for Selvmordsforskning indsamlingen.

5.6 Deltagere, bearbejdning
og analyse
Besvarelserne omfatter de elever, som deltog i
skolens undervisning den dag, undersøgelsen
blev gennemført. I alt 3819 elever fra 18 skoler i Region Syddanmark har besvaret spørgeskemaet. 43 % af besvarelser er fra elever i
gymnasiet, 40 % er fra HHX, 10 % fra HF og
7 % er fra HTX.
Undersøgelsens resultater er opstillet i frekvenstabeller eller krydstabeller, hvor fordelingen af svarene angives i procent. I de tilfælde,
hvor der kun er to svarkategorier, angives kun
procentdelen for den ene af dem.
I nogle krydstabeller fordeles svarene på køn,
og ved hjælp af en X²-test undersøges om de
to køn svarer forskellig på de stillede spørgsmål. Resultatet af X²-testen angives med en
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signifikansværdi. Signifikansværdien (p-værdien) udtrykker sandsynligheden for, at den
måde, som resultatet fordeler sig på, er et resultat af tilfældigheder. Signifikansværdien er
et tal mellem 0 og 1 (eller mellem 0 % og 100
%). Jo mindre den er, desto mere usandsynligt
er det, at en skæv fordeling af resultatet – i dette tilfælde om der er kønsforskelle - er tilfældig. Som tommelfingerregel gælder, at hvis pværdien er under 0,05 (5 %), er kønsforskellen statistisk signifikant.

sårbare, har haft alvorlige overvejelser om selvskade eller har skadet sig selv. Ved hjælp af en
logistisk regressionsanalyse undersøges om der
er forskel på de to kategorier af unge, fx. de
sårbare i forhold til de ikke-sårbare med hensyn til disse faktorer. Størrelsen af en beskyttende faktor (eller risikofaktor) angives ved
hjælp af odds ratio (OR). Odds ratio er odds
for et givet svar i gruppen af sårbare divideret
med odds i gruppen af ikke sårbare. Dette belyses med et eksempel fra tabel 5.1
Svarene på spørgsmålet om de unge indenfor
det sidste år har oplevet at blive såret af nogen
deles op i tre kategorier ”ikke oplevet”, ”op-

I andre krydstabeller vises hvordan forskellige faktorer påvirker risikoen for at de unge er

Tabel 5.1 Unge, der indenfor det sidste år har oplevet at blive såret af nogen
Drenge
Blive såret af nogen

Ikkesårbare
(%)

Sårbare
(%)

Ikke oplevet

64,1

Ikkesårbare
(%)

Sårbare
(%)

OR

p-værdi

37,8 1,00 -

34,5

15,6

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt en
27,4
meget negativt

27,6 1,70

0,0398

41,4

34,7

1,86

0,0003

Oplevet, og berørt en meget
8,5
negativt

34,7 6,90

< 0,0001

24,1

49,7

4,57

< 0,0001

levet, men det har ikke berørt en meget negativt” og ”oplevet, og berørt én meget negativt”. OR for ”ikke oplevet” er 1,00 og dermed
det svar som de to øvrige svar sammenlignes
med. For de sårbare drenge er odds for at have
oplevet at blive såret af nogen, men ikke berørt
én negativt i forhold til ikke at have oplevet
at blive såret af nogen 27,6/37,8 = 0,730. Tilsvarende er odds for de ikke-sårbare 27,4/64,1
= 0,427. Odds ratio beregnes som forholdet
mellem de to odds 0,730/0,427 = 1,70 i en logististisk regression med en tilhørende p-værdi
på 0,0398. Da OR > 1, er det at have oplevet

OR

Piger
p-værdi

at blive såret af nogen, hvor det ikke har berørt
en meget negativt i forhold til ikke at være blevet såret af nogen en risikofaktor (belastende
faktor) for sårbarhed og denne værdi er signifikant. Tilsvarende vil OR < 1 tolkes som at den
pågældende faktor er beskyttende mod sårbarhed., mens OR = 1 betyder at den pågældende
faktor ingen indflydelse har på sårbarheden.
P-værdien på 0,0398 udtrykker sandsynligheden for at OR≠1, som følge af tilfældigheder i
datamaterialet, og konklusion bliver derfor at
OR er signifikant forskellig fra 1.
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For at undersøge om OR for drenge =1,7 og
OR for piger = 1,86 er forskellige gennemføres en multipel logistisk regression med et interaktionsled, hvor en lille p-værdi (< 0,05) for
interaktionsleddet betyder at de to værdier er
forskellige. I dette tilfælde er p > 0,05, dvs. der
er ingen kønsforskel med hensyn til at have
oplevet at blive såret af nogen, hvor det ikke
har berørt en meget negativt i forhold til ikke
at være blevet såret af nogen som risikofaktor
for sårbarhed.
I de nogle tilfælde er der kun to svarkategorier til spørgsmålene i tabellerne. I disse tilfælde
angives kun resultaterne for den ene svarkategori, idet den andens svarkategoris frekvenser
kan beregnes, ligesom OR har værdien 1.
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6 Uddannelse, trivsel, sundhed,
livsbegivenheder, værdier,
mestring
6.1 Indledning
Ethvert menneske har sin egen livshistorie
og selv om længden af historien målt i år kan
være kort for et ungt menneske, kan mængden af negative eller positive begivenheder eller hændelser være voldsom.
At klarlægge alle årsagerne til, hvorfor en ung
skader sig selv, forsøger at tage livet af sig eller
begår selvmord, er kompliceret og vanskeligt –
og næppe muligt. Vi kan få nogen viden ved

at spørge den unge selv, hvilke livsbegivenheder, der har været i den unges liv, og hvilke der
har haft negativ betydning, men vi kan ikke
konkludere, at vi dermed har en samlet viden
om årsagerne. Flere undersøgelser har påvist,
at børn og unge kan vokse op under meget belastende og negative forhold og alligevel er de
i stand til at klare sig uden på noget tidspunkt
at have haft tanker om selvskadende adfærd eller skadet sig selv.

Figur 6.1

Uddannelse

Livsbegivenheders
negative betydning

Trivsel
Sundhed

Mestring

Livsbegivenheder
Værdier

Som det fremgår af figur 6.1 er de unge i den
her foreliggende undersøgelse i et uddannelselsesforløb på en bestemt uddannelsesinstitution. Deres trivsel afhænger af en lang række
faktorer, hvor blandt andet sundhed, livsbegivenheder og værdiprioritering indgår og får
betydning.
Mange forskellige forhold afhænger af, hvordan de mestrer, de udfordringer, de står over
for. Det kan fx være støtte fra nære venner,

Livsbegivenheders
positive betydning

lærere, kammerater eller fra andre, som træder til og støtter den unge.

6.2 Uddannelser
Den foreliggende undersøgelses respondenter
er studerende på én af nedenstående fire typer af uddannelsessteder. Som det fremgår af
tabel 6.1 er der markante forskelle mellem de
enkelte skoletypers kønsfordeling.
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Pigerne dominerer antalsmæssigt i det almene
gymnasium (som både har gymnasie- og HFklasser) og på HF-kurser som kun har HFklasser. Tekniske gymnasier har en stor over-

vægt af drenge, mens handelsgymnasiet har en
nogenlunde ligelig kønsfordeling. Det medfører, at, der er en lille overvægt af piger i denne
undersøgelse.

Tabel 6.1 Andelen af drenge og piger på de enkelte typer af uddannelsessteder
Drenge (%)

Piger (%)

Alment gymnasium

35,5

64,5

Handelsgymnasium

50,3

49,7

Teknisk gymnasium

80,4

19,6

HF-kursus

29,6

70,4

I alt

44,3

55,7

6.3 Trivsel
En signifikant større andel af drengene end
pigerne er enig i at de trives i klassen (p <
0,00005) og kan regne med lærerne, hvis de
har brug for hjælp (p = 0,0017) (Tabel 6.2)
I undersøgelsen af de unge i folkeskolens 9.

klassetrin (Zøllner og Jensen, 2009) angiver
eleverne i større udstrækning end eleverne i de
gymnasiale uddannelser, at de kan regne med
lærerne, hvis de trænger til hjælp. En begrundelse for dette kan være, at eleverne i folkeskolen har et tættere forhold til deres lærere.

Tabel 6.2 Andelen af eleverne der har svaret helt eller delvis enig i trivselsspørgsmål fordelt på køn. P-værdi for kønsforskelle (χ2-test)

Drenge (%)

Piger (%)

P-værdi

0,3

0,5

0,2921

Trives i klassen

92,6

88,3

< 0,00005

Kan regne med vennerne

92,3

92,4

0,8416

Betyder meget for vennerne

86,2

88,9

0,0121

Kan regne med familien

93,9

92,3

0,0602

Betyder meget for familien

94,7

94,8

0,9545

Kan regne med lærerne

65,5

60,6

0,0017

7 eller flere skoler de sidste fem år

36

6Uddannelse,trivsel,sundhed,livsbegivenheder,værdier,mestring

Der er nogle helt tydelige kønsforskelle i
sundhedsmæssig risikoadfærd med undtagelse af rygning, hvor omkring 20 % af begge køn ryger (tabel 6.3). Derimod er indtagelse af 10 eller flere genstande om ugen og indtagelse af narkotiske stoffer indenfor det sidste år mere dominerende hos drengene, mens
spørgsmål, der relaterer til risiko for spiseforstyrrelser mere kendetegner pigerne. At drengene drikker mere end pigerne ses også i tabel

6.4, hvor elevernes alkoholvaner i forhold til
skolen er angivet. Der er signifikant stor forskel på andelen af drenge og piger, der drikker
ved gymnasiefester arrangeret af skolen, drikker på cafeer eller fredagsbar arrangeret af skolen, eller ved ikke-officielle lejligheder på skolen. En større andel af pigerne end drengene
drikker aldrig ved de angivne lejligheder, mens
en større andel af drengene ofte drikker ved de
angivne lejligheder.

Tabel 6.3. Sundhedsmæssige risikofaktorer, fordelt på køn. P-værdi for kønsforskelle (χ2-test)
Drenge (%)

Piger (%)

P-værdi

Er ryger

20,2

20,6

0,7115

10 eller flere genstande om ugen

36,8

12,7

< 0,00005

Mad dominerer livet

23,1

31,3

< 0,00005

9,7

33,9

< 0,00005

Ment at han/hun har været for tyk, selv om andre
sagde at han/hun var for tynd

10,2

35,6

< 0,00005

Jævnligt indtaget store mængder mad ved belastninger

7,8

23,5

< 0,00005

Fremprovokeret opkastninger

2,1

12,0

< 0,00005

Tabt sig mere end 6 kg i løbet af tre måneder

10,8

13,2

0,0244

Scoret mindst 2 på SCOFF-skalaen

10,9

36,2

< 0,00005

Har taget stoffer indenfor det sidste år

30,0

17,7

< 0,00005

Været bekymret for at miste kontrol

I 1970’erne røg ca. halvdelen af de unge mænd
i 15 til 19-års alderen og ca. 40 % af de unge
kvinder, men frem til 2001 er der sket et markant fald i andelen af unge i 15 til 19-års alderen, som ryger (Alsøe, 2003). Af HBSC-undersøgelsen (Rasmussen, 2001) fremgår det,
at hver femte 15-årige pige ryger dagligt, og
blandt de drenge, som ryger dagligt, ryger 56
% over halvtreds cigaretter om ugen. Undersøgelsen fastslår, at der blandt rygerne ses en
dårligere trivsel end blandt ikke rygerne, og

der blandt de elever, som ikke oplever særlig
stor tilfredshed med livet, som ikke anser deres helbred for godt, og som er trætte om mor
genen, findes flest rygere. Der ses ikke nogen
forskel i oplevelsen af ensomhed blandt rygere og ikke rygere.
Helweg-Larsen og Larsen (2002) fandt, at der
procentvis var flere piger (21 %) end drenge
(18 %), som røg, men omvendt røg drengene hyppigere hver dag end pigerne. 57 % af
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drengene havde et dagligt alkoholforbrug eller
drak øl, vin eller spiritus mindst én gang om
ugen mod 48 % af pigerne.
Sundhedstyrelsens registerundersøgelse om
unges livsstil og dagligdag (2002) viser, at unges rygning, alkohol og narkotikaforbrug optræder samtidigt, og at sammenhængen er tydeligst blandt de 16-17 årige. Et europæisk
forskningsprojekt (ESPAD) (Sabroe og Fonager, 2002), som har til formål at skaffe viden
om unge skoleelevers omgang med alkohol og
andre rusmidler, blev første gang gennemført
i 22 lande i 1995. I 1995 viste de danske resultater, at 30 % har drukket deres første øl i
11-års alderen, og at drengene var lidt tidligere i deres debut end pigerne – en forskel som
forsvinder ved 14-års alderen. I 1999 blev undersøgelsen gentaget – denne gang i 30 lande
med 90.000 deltagende skoleelever. Resultaterne af undersøgelsen viste, at i Danmark var
debutalderen for indtagelse af alkohol meget
tidligere end i andre lande. 73 % drak deres
første øl, inden de blev 14 år. Undersøgelsen
viste endvidere, at børn med tidlig alkoholdebut har en signifikant større risiko for at udvikle et relativt stort forbrug af alkohol, indtage andre rusmidler og indtage stoffer, der virker stimulerende på centralnervesystemet.
Adskillige faktorer kan have betydning for, at
et menneske udvikler et alkoholmisbrug. Forældrenes negative holdninger til deres barns
alkoholforbrug og opstilling af regler fører til
en senere debutalder (ibid.) Forskningen har
i den forbindelse bl.a. interesseret sig for den
sociale arv i forhold til misbrug. Risikoen for,
at et barn fra en misbrugsfamilie selv udvikler et misbrug i sit voksenliv, er stærkt forøget
(ibid.). Også Due og Andersen (2001) peger
på, at unges alkoholforbrug er et multifaktorielt problem, hvor årsagerne både skal søges i
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det omgivende samfund, i de tætte relationer, i
skole- og fritidsmiljøet og i normer og værdier.
De unges indtagelse af alkohol og stoffer er
ikke udelukkende et storbyfænomen, idet 40
% af unge i 7.-10. klasse i en landkommune
angiver at drikke alkohol ugentlig, en fjerdedel ryger og 4 % ryger hash (Zøllner, 2002a).
Det er vigtigt at fastslå, at selve rygningen,
indtagelse af alkohol, eller brug af stoffer ikke
nødvendigvis er hverken den eneste eller den
direkte årsag til, at unge får alvorlige tanker
om at skade sig selv. Misbruget kan afstedkomme en lang række psykosociale proble
mer, som kan have afgørende indflydelse på
tendensen til at den unge mistrives, bliver sårbar eller forsøger at skade sig. Flere fælles fak
torer for suicidalproblematik og brug af alkohol indgår i et komplekst samspil.
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Tabel 6.4 Elevernes alkoholvaner i forbindelse med skolen. P-værdi for kønsforskelle (χ2-test)
Drenge (%)
Nej

Drikker ved fester arrangeret
af skolen (fx gymnasiefester)

9,6

Piger (%)

En
Ofte
sjælden
gang

Nej

P-værdi

En
Ofte
sjælden
gang

19,4

71,0 13,5

24,1

62,5 < 0,00005

Drikker på cafe eller bar arran26,6
geret af skolen (fx fredagsbar)

29,1

44,3 34,7

31,8

33,5 < 0,00005

Drikker ved ikke-officielle lej68,2
ligheder på skolen

18,8

13,0 80,6

11,8

Af undersøgelsen om de unge i folkeskolens
ældste klasser (Zøllner og Jensen, 2009) fremgår det, at indtagelse af alkohol er en belastende faktor for selvskade. Af andre undersøgelser
(Hawton et al., 2003 og 2006; Ystgaard et al.,
2003) fremgår det ligeledes, at alkohol udgør
en risikofaktor for selvskade.

7,6

< 0,00005

6.4 Livsbegivenheder
Eleverne har svaret på, om de har oplevet et
antal livsbegivenheder inden for det sidste år,
og i bekræftende fald, så at svaret på om det
har berørt dem positivt, lidt negativt, noget
negative eller meget negativt.
Svarene er vist i figur 6.2 og 6.3, henholdsvis
for drenge og piger.

Figur 6.2 Andel af drenge der har oplevet følgende livsbegivenheder (hele søjlen), og den andel der har oplevet det meget negativt (blå del af søjlen).

Blive såret af nogen
Vanskeligheder med skolearbejdet
Slå op med kæreste
Flytte skole
Tab af venskab
Sygdom eller ulykke hos nærtstående
Nærtstående er død
Flytte hus/bolig
Blive nedgjort
Pengeproblemer derhjemme
Sygdom eller ulykke hos en selv
Advarsel/hjemsendelse
Racistiske bemærkninger
Forældre er skilt/flyttet fra hinanden
Blive mobbet
Flytte fra et andet land
Andet
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Andel (%)
Oplevet og berørt en meget negativt

Oplevet men ikke berørt en meget negativt
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Figur 6.3 Andel af piger der har oplevet følgende livsbegivenheder (hele søjlen), og den andel der har oplevet det meget negativt (blå del af søjlen).

Blive såret af nogen
Vanskeligheder med skolearbejdet
Slå op med kæreste
Flytte skole
Tab af venskab
Sygdom eller ulykke hos nærtstående
Nærtstående er død
Flytte hus/bolig
Blive nedgjort
Pengeproblemer derhjemme
Sygdom eller ulykke hos en selv
Advarsel/hjemsendelse
Racistiske bemærkninger
Forældre er skilt/flyttet fra hinanden
Blive mobbet
Flytte fra et andet land
Andet
0,0

10,0

20,0

30,0

Oplevet og berørt en meget negativt

Livsbegivenhederne inden for det sidste år er
sorteret således, at de livsbegivenheder, som
alle de unge (dvs. begge køn under et) oftest
har oplevet, står øverst i figur 5.2 og 5.3. De
tre hyppigste er at blive såret af nogen, vanskeligheder med skolearbejdet og at slå op med kæreste. Signifikant flere piger har oplevet disse begivenheder (hele søjlen), og i disse tilfælde, har
det berørt det en større andel af pigerne meget negativt (sammenligning af blå og rød del
af søjlen). Disse to udsagn kombineret betyder generelt at en større andel af pigerne end
drengene har haft en meget negativ oplevelse af at blive såret af nogen, vanskeligheder med
skolearbejdet og at slå op med kæreste (den blå
del af søjlen).
En større andel af pigerne har oplevet at flytte
skole, men der er ikke kønsforskelle blandt andelen af unge, som blev berørt meget negativt
af skoleskift.
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Oplevet men ikke berørt en meget negativt

En signifikant større andel af pigerne har oplevet tab af venskab, sygdom eller ulykke eller død
hos nærtstående (her kan forklaringen være at
piger har flere personer, som de opfatter som
nærtstående eller venner). Når disse livsbegivenheder indtraf, berørte det en større andel af
pigerne meget negativt. Disse to udsagn kombineret betyder generelt at en større andel af
pigerne har haft en meget negativ oplevelse af
tab af venskab, sygdom eller ulykke eller død hos
nærtstående.
En større andel af pigerne har oplevet at flytte
hus/bolig, men der er ikke kønsforskel i andelen, der blev berørt meget negativt af flytningen (måske er der flere piger end drenge, der
flytter hjemmefra i gymnasietiden).
De næste livsbegivenheder, at blive nedgjort,
pengeproblemer derhjemme eller sygdom eller
ulykke hos en selv oplevedes af en signifikant
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større andel af pigerne end drengene. Disse livsbegivenheder berørte en større andel af
pigerne end drengene meget negativt. Disse
to udsagn kombineret betyder generelt at en
større andel af pigerne har haft en meget negativ oplevelse af at blive nedgjort, pengeproblemer derhjemme eller sygdom eller ulykke hos en
selv.
En større andel af drengene har oplevet advarsel/hjemsendelse og racistiske bemærkninger, men
når det sker, berører det en større andel af pigerne meget negativt. De to tendenser ”opvejer” hinanden, resultatet bliver at der ikke er
forskel på andelen af drenge og piger har oplevet advarsel/hjemsendelse og racistiske bemærk-

ninger meget negativt.
Der er ingen signifikant forskel på andelen af
drenge og piger der har oplevet at forældre er
skilt/flyttet fra hinanden, at blive mobbet eller at
flytte fra et andet land. Men mobning berører
en større andel af pigerne meget negativt når
det sker.
Generelt oplever den større andel af pigerne
de fleste af de undersøgte livsbegivenheder, og
når de oplever dem, berører de fleste af disse
livsbegivenheder også en større andel af piger
meget negativt.
For den enkelte elev, kan antallet af livsbegivenheder gøres op, ligeledes antallet af livsbegivenheder, der berører en meget negativt.

Figur 6.4 Antallet af livsbegivenheder opgjort på køn
60,0
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40,0

Andel i %
30,0

20,0

10,0

0,0
0 livsbegivenheder

1 livsbegivenhed

2 livsbegivenheder
Drenge

Figur 6.4 bekræfter tendensen fra tabellerne over de enkelte livsbegivenheder, således at

3 livsbegivenheder

4+ livsbegivenheder

Piger

pigerne generelt har oplevet flere af dem end
drengene.
41

6Uddannelse,trivsel,sundhed,livsbegivenheder,værdier,mestring

Figur 6.5 Antallet af livsbegivenheder, der berører én meget negativt fordelt
på køn.
70,0
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1 livsbegivenhed

2 livsbegivenheder
Drenge

Figur 6.5 bekræfter billedet fra figur 6.2 og
6.3 at piger oplevede flere livsbegivenheder,
der berørte dem meget negativt, end drenge
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3 livsbegivenheder

4+ livsbegivenheder

Piger

gjorde. Kriteriet ”fire eller flere livsbegivenheder, der berører en meget negativt” gør eleven
berettiget til Travellers (Bjergsøe et al, 2009).
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Tabel 6.5 Fordelingen af udsagnene i Weinberger Life Distress skalaen på køn.
P-værdi for kønsforskelle (χ2-test)
Drenge
(%)

Piger (%)

1. Typen, som har en masse sjov

87,5

81,7

< 0,00005

2. Føler sig meget glad

85,0

79,1

< 0,00005

3. Tænker ofte på sig selv som en glad person

83,7

77,7

< 0,00005

4. Føler sig oftest som den person, som vedkommende gerne vil være

75,4

62,9

< 0,00005

5. Bekymrer sig for meget om uvigtige ting

28,5

48,7

< 0,00005

6. Ikke særlig sikker på sig selv

17,0

30,4

< 0,00005

7. Nervøs eller bange for at ting ikke bliver
som vedkommende gerne vil have det

13,1

26,0

8. Har i de sidste år følt sig mere nervøs og
bekymret end nødvendigt

11,1

22,7

< 0,00005

9. Føler sig ofte trist og ulykkelig

7,0

15,6

< 0,00005

10. Kan ikke særlig godt lide sig selv

8,2

13,8

< 0,00005

11. Føler sig ensom

4,9

8,0

0,0001

12. Er i så dårligt humør at vedkommende har
lyst til ingenting at lave

4,2

8,0

< 0,00005

I Weinberger Life Distress Scale er der til hvert
udsagn 5 svarkategorier (forkert / delvist forkert
/ ved ikke / delvist rigtigt / rigtigt i udsagnene 1,
3, 4, 5, 6, 9, 10, og aldrig / sjældent / af og til /
ofte / næsten altid i udsagnene 2, 7, 8, 11, 12).
Procentangivelsen gælder de elever, der har
svaret delvist rigtigt / rigtigt eller ofte / næsten altid i udsagnene (betegnes ja). Generelt set har
de fleste svaret ja på de positive udsagn og de
færreste har svaret ja på de negative udsagn.
Der er stærkt signifikante forskelle på drenge
og piger med hensyn til besvarelsen, således at
en højere andel af drengene har svaret ja til de
”positive” udsagn (1-4), men en højere andel
af pigerne har svaret ja til de ”negative” udsagn
(5-12). Til gengæld er rækkefølgen den samme for begge køn, således at begge køn, har

p-værdi

< 0,00005

den største andel, der har svaret ja til ”Typen
som har en masse sjov” dernæst ”Føler sig meget
glad” osv. og til sidste udsagn ”Er i så dårligt
humør at vedkommende har lyst til ingenting at
lave”. (Tabel 6.5)
For de positive udsagn angives svarene på en
skala fra 1 til 5, (således at rigtigt eller næsten
altid svarer til 1 og forkert eller aldrig svarer
til 5) på Weinberger Life Distress scale, mens
skalaen vendes for de negative udsagn, således
at rigtigt eller næsten altid, svarer til 5 og forkert
eller aldrig svarer til 1. Scoren beregnes som
summen af de 12 enkeltudsagn. En høj score betyder således at den unge har et højt ”Life
Distress”. En Life Distress score på 40 og derover berettiger eleven til Travellers (Bjergsøe et
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Tabel 6.6 Weinberger Life Distress Scale. Andelen af eleverne fordelt på Life Distress score inddelt i tre intervaller og køn. P-værdi for kønsforskelle (χ2-test)
Drenge
(%)

Piger
(%)

p-værdi

Score 12-25 (lavt Life Distress)

66,2

44,8

< 0,00005

Score 26-39 (middel Life Distress)

30,4

44,6

< 0,00005

3,4

10,6

<0,00005

Score 40+ (højt Life Distress)

Tabel 6.7 Besvarelse af spørgsmålene om hvordan de har det med sig selv. Pværdi for kønsforskelle (χ2-test)
Drenge
(%)

Piger
(%)

p-værdi

95,2

84,9

< 0,00005

Ikke haft det godt med sig selv mindre end et halvt år

1,5

3,1

< 0,00005

Ikke haft det godt med sig selv i mindst et halvt år

3,3

12,0

< 0,00005

Har det godt med sig selv det meste af tiden

al, 2009). I tabel 6.6 er scoren inddelt i 3 intervaller, 12-25 (12 er mindste score), 26-39,
og 40+. Kønsforskellene træder her meget tydelig frem (p < 0,00005).
Som det kan iagttages af tabel 6.7, da har de
fleste elever det godt med sig selv det meste af tiden, dog er der signifikant flest drenge som svarer bekræftende på dette spørgsmål (p < 0,00005). Af de, som ikke har det
godt med sig selv det meste af tiden, er der signifikant forskel på kønnene, således at 69 %
af drengene og 79 % af pigerne ikke har haft
det godt med sig selv i mere end et halvt år
(p = 0,0476). De, som ikke har haft det godt
med sig selv mere end et halvt år, er berettiget til Travellers (Bjergsøe et al, 2009), dvs. 3,3
% af alle drengene og 12,0 af alle pigerne (p
<0,00005).
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6.5 Værdier
Værdiprioriteringer tjener som et redskab, når
hensigten er at få indblik i, hvad der anses for
at være vigtigt og væsentligt i et menneskes liv.
Den værdi, som får førstepladsen og andenpladsen, må anses for at være af langt større betydning end den værdi, som prioriteres på 10.
pladsen. Værdiprioriteringen skaber grundlag
for samtale om, hvad det er, der gør, at man
føler, der er overensstemmelse mellem de mål,
man har i livet, og den adfærd eller de strate
gier, man tager i anvendelse for at nå sine mål.
Tidligere undersøgelser af unge værdiprioritering viser, at værdierne venskab, kærlighed og
tryghed i familien prioriteres højst (Varming
og Zøllner, 2002). Det er det nære, det følelsesmæssige og det trygge, som er af betydning
i de unges liv. At være fremadstræbende eller
vidende er af mindre betydning.
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Tabel 6.8 Middelværdi for de ti værdier i spørgeskemaet, fordelt på køn. 1 svarer til 1. prioritet, 2 til 2. prioritet og 10. til laveste prioritet. Værdierne er listet
i prioriteret rækkefølge. P-værdi for kønsforskelle i fordelingen af prioriteringen
for de enkelte værdier (χ2-test)
Drenge
Middelværdi

Piger
Middelværdi

Venskab

3,30

3,22

0,3576

Tryghed i familien

3,82

2,92

< 0,00005

Sundhed

4,54

4,99

0,0001

Frihed

4,76

5,03

0,0140

Ærlighed

5,68

5,04

< 0,00005

Fællesskab

5,55

5,76

0,0312

Solidaritet

6,81

6,10

< 0,00005

Viden

6,22

7,57

< 0,00005

Ligeværd

7,13

6,82

0,0012

Uafhængighed

7,19

7,55

0,0007

Som det fremgår af tabel 6.8 prioriterer unge i
2008 den samme værdi – venskab – højst.
62,9 % af drengene og 59,9 % af pigerne har
udfyldt prioriteringsskemaet korrekt. Kønsforskellen er ikke statistisk signifikant (p =
0,0549). Analysen er baseret på de elever, der
har udfyldt prioriteringsskemaet korrekt.
De nære relationer, venskab og tryghed i familien prioriteres højest af begge køn, dog således at venskab er vigtigst for drengene og tryghed i familien vigtigst for pigerne. Sundhed har
3. prioritet og frihed 4. prioritet for begge køn.
Dernæst følger som 5. og 6. prioritet ærlighed
og fællesskab, dog således at ærlighed er vigtigst
for pigerne og fællesskab vigtigst for drengene.
De fire lavest prioriterede er solidaritet, viden,
ligeværd og uafhængighed. Rækkefølgen for de
to køn er forskellig. Drenge prioriterer blandt
disse fire viden højest, mens piger prioriterer

p-værdi

viden lavest. Begge køn er enige om at uafhængighed ligger meget lavt på prioriteringslisten.
Begge køn prioriterer dog solidaritet over ligeværd.
49,2 % af drengene og 46,6 % af pigerne mener, at der i høj grad er sammenhæng mellem
deres værdier og det liv de lever. Forskellen er
ikke statistisk signifikant (p = 0,1047). Resten
mener at der kun i nogen grad, i mindre grad
eller slet ikke er overensstemmelse. Denne del
af analysen er baseret på alle besvarelser, uanset
om prioriteringsskemaet er korrekt udfyldt.

6.6 Mestring
K.E. Løgstrup (1972, s. 156) peger på, at ”jo
større sammenhæng og enhed, der er i vor tilværelse, desto mere meningsfuld og menneskelig er den.”. Venskab og tryghed i familien
er vigtig for de unge, men hvis de i dagligdagen har vanskeligheder ved at bede andre om
hjælp eller at de ikke forstår det, som sker i deres liv, kan de være vanskeligt at mestre de ud45
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fordringer, livet giver dem.
I Antonovski-udsagnene er der til hvert udsagn 5 svarkategorier (aldrig / sjældent / af
og til / ofte / næsten altid). Procentangivelsen
gælder de elever, der har svaret ofte / næsten
altid til udsagnene.
Som det fremgår af tabel 6. 9 svarer en større andel af drengene bekræftende på de fleste
af disse udsagn. Kun for de udsagn der besvares med næsten altid eller ofte af de fleste (de
to øverste) er der ingen signifikante kønsforskelle.

Dette ses tydeligt i sidste række i tabellen, hvor
51,4 % af drengen i modsætning til 42,5 %
af piger ligger over gennemsnittet for alle de
unge.

Tabel 6.9 Andelen af elever, der har svaret næsten altid eller ofte til følgende
Antonovski-udsagn fordelt på køn, og sorteret i prioriteret rækkefølge. P-værdi
for kønsforskelle (χ2-test)
Drenge
(%)

Piger
(%)

Kan bede personer om hjælp

84,0

82,7

0,2855

Giver mening at engagere sig i krav og forventninger

80,3

77,9

0,0688

Forstår det, som sker i livet

84,2

71,9

< 0,00005

I stand til at håndtere krav

79,7

72,8

< 0,00005

Oplevelser er fornuftige, begribelige

75,5

60,9

< 0,00005

Kan skabe orden på overraskende hændelser

69,4

54,1

< 0,00005

Synes krav og forventninger er udfordrende

62,5

59,2

0,0386

Scorer højere (i forhold til Scorer lavere)

51,4

42,5

<0,00005
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7 Livsbegivenheder i forhold til
sårbarhed
7.1 Indledning
Enhver voksen vil - uanset om det er forældre
eller fagligt personale - søge at forebygge, at en
ung skader sig selv eller forsøger at tage sit eget
liv. At gribe ind i et forsøg på at afværge, at livet
går til grunde eller afværge en selvdestruktiv
handling, beror ikke udelukkende på en fornuftsbestemt beslutning hos et andet menneske. Det hører vort menneskeliv til, at vi spontant handler i situationen (Løgstrup, 1983), og
det hører menneskelivet til, at vi søger at finde årsager og sammenhænge, som kan skabe
grundlag for at værne mod destruktion.
I vor stræben efter at værne barnet og den
unge mod destruktion kan vi forledes til at
tro, at der findes en bestemt årsag til denne adfærd. Antagelsen har været fremsat før og afvist
(Bjerke, 1991). At klarlægge alle årsagerne til,
hvorfor en ung skader sig selv, forsøger at tage
livet af sig eller begår selvmord, er kompliceret og vanskeligt – og næppe muligt. Vi kan få
nogen viden ved at spørge den unge selv, men
vi kan ikke få samtlige brikker på plads i arbejdet med at samle puslespillet, som kan give et
klart billede af årsagssammenhænge. De forældre, som har mistet en søn eller datter ved
selvmord, bekræfter dette (Engelbrechtsen,
2004). Den unge, som indbringes på hospital, eller som konfronteres med en ven, forældre eller fagperson, vil, afhængig af personen
og situationen, være mere eller mindre selektiv i sin udredning af årsager, motiver, forestillinger, tanker og handlinger. Intuitivt ved den
unge, at samtaler om død vækker den voksnes egen angst for døden (Yalom, 1998). Der-

til kommer, at børns og unges selvskadende
adfærd, som kan føre til døden, vækker for
tvivlelse og skyldfølelse hos den voksne.

7.2 Tidligere Forskning
Bente Jensen (2002) har i en kvalitativ undersøgelse af sundhed og sårbarhed hos børn og
unge påvist, at den familiære baggrund har positiv betydning for børns sundhed og trivsel,
hvis det lykkes at give den unge indtryk af, at
der altid er sociale ressourcer til stede, når der er
brug for det. Omvendt har den familiære baggrund negativ betydning for trivsel, hvis den
unge savner den nødvendige støtte, opbakning
og hjælp, når han eller hun har brug for den
(ibid.). Jensen konkluderer: ”Hvis barnet både
er udsat for risici i den brede sociale kontekst
og savner opmuntring og opbakning hjemme,
føler barnet sig meget alene. Konsekvensen bliver øget sårbarhed i form af usikkerhed, afhængighed og lav selvtillid. Vi ser, at dette kompleks også er koblet til fravær af troen på egne
handlemuligheder og – evner, det vil sige kompetencen til at komme videre i livet.” (ibid., s.
187). Det sociale liv, som leves i familien, og
de valg familien træffer vedrørende sociale aktiviteter, påvirker barnet langt mere end strukturelle og økonomiske vilkår. Den livsstil (habitus jf. Bourdieu, 1996), som barnet konfronteres med i dagligdagen gennem barndommen
og ungdommen, ’arver’ barnet.
Såvel i den engelske undersøgelse af selvskade
(Hawton et al., 2002 og 2006) som i den norske undersøgelse (Ystgaard et al., 2003) er der
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sammenhæng mellem selvskade blandt familiemedlemmerne og egen selvskade. Den adfærd,
som familiemedlemmerne tager i anvendelse,
når der opstår problemer og kriser, bliver formidlet som en konfliktløsningsmodel eller en
adfærd til at slippe ud af en tilsyneladende håbløs livssituation.
I Israel Orbachs bog ”Children who don’t want
to live” (1988) peger han på, at selvdestruktive
tendenser hos barnet og i nogen udstrækning
hos den unge i højere grad er knyttet sammen
med processer i familien end knyttet til personlige faktorer. Også Bjerke (1991) peger på, at
psykiske lidelser i familien, selvdestruktiv adfærd, mishandling og vold i familien er de mest
belastende baggrundsfaktorer for selvdestruktiv
adfærd.
Har der i løbet af de unges livshistorie været

selvskade eller selvmordsforsøg i familien, eller
har den unge været udsat for seksuelle overgreb,
er det hændelser, som påvirker den unge i stor
udstrækning. Nygaard Christoffersen (1993)
har i sin undersøgelse fundet en markant overhyppighed af selvmordsovervejelser og selvmordsforsøg blandt unge, der har været udsat
for vold, incest og seksuelle overgreb fra de nærmeste. Endvidere ses en sammenhæng blandt
de norske unge mellem seksuelle overgreb og
selvskade, uanset om disse er begået inden for
det seneste år eller i løbet af den unges liv (Ystgaard et al. 2003).
I det følgende undersøges, hvorvidt oplevelsen
livsbegivenheder og det, at de berører den unge
meget negativt, er risikofaktorer for sårbarhed,
alvorlige overvejelser om selvskade og forsøg på
selvskade (se figur 7.1).

Figur 7.1 Livsbegivenheder som risikofaktorer for sårbarhed, overvejelser om
selvskadende adfærd og selvskadende adfærd
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7.2 Risikofaktorer for sårbarhed
Stort set alle de livsbegivenheder, som er oplistet i tabel 7.1, er risikofaktorer for sårbarhed.
Eksempelvis ses, at det at blive såret af nogen er
en risikofaktor for sårbarhed, også selv om det
ikke berører én meget negativt (det kan så berøre én lidt eller noget negativt) i forhold til, at
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vedkommende ikke har oplevet at blive såret.
OR for drenge er 1,70 (p = 0,0377), og OR for
piger er 1,86 (p = 0,0002). OR for at blive berørt meget negativt af at blive såret i forhold til
ikke at blive såret er langt større. OR for drenge
er 6,90 (p < 0,00005), og OR for piger er 4,57
(p < 0,00005).

7 Livsbegivenheder i forhold til sårbarhed

En gennemgang af tabel 7.1 viser at:
1. De fleste livsbegivenheder, som ikke har
berørt én meget negativt, er i forhold til
ikke at have oplevet livsbegivenheden signifikante risikofaktorer for sårbarhed. Der
er undtagelser, og for drenge drejer det sig
om at slå op med kæreste, flytte skole, at flytte hus/bolig, forældres skilsmisse og for piger
racistiske bemærkninger og for begge køn
dødsfald hos nærtstående og at flytte fra et andet land (typisk OR mindre end 1,5).
2. De fleste livsbegivenheder, der har berørt
én meget negativt, er i forhold til ikke at
have oplevet disse begivenheder signifikante risikofaktorer for sårbarhed. Undtagelser

er at flytte fra et andet land for begge køn og
at flytte skole for piger. Denne risiko er i de
fleste tilfælde større, når begivenheden har
berørt én meget negativt, end når den kun
har berørt én positivt, lidt eller noget negativt - i begge tilfælde set i forhold til ikke at
have oplevet livsbegivenheden. Undtagelsen er racistiske bemærkninger hos drenge.
3. De eneste signifikante kønsforskelle, der er
i risikofaktorer for sårbarhed, er vanskeligheder med skolearbejde, som ikke har berørt
én negativt (drenge: OR = 3,17, piger: OR
= 1,85, p = 0,0353), nærtståendes død, som
har berørt én meget negativt (drenge: OR
= 4,50, piger: OR = 2,12, p = 0,0080) og
pengeproblemer derhjemme, som har berørt

Tabel 7.1. Livsbegivenheder som risikofaktorer for sårbarhed sidste år fordelt
på køn. Odds ratio (OR) og p-værdi (logistisk regression)
Drenge
Ikke- Sårsår- bare
bare (%)
(%)

Piger

OR

p-værdi

Ikkesårbare
(%)

Sårbare
(%)

OR

p-værdi

Blive såret af nogen
64,1

37,8

1,00

-

34,5

15,6

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 27,4
gativt

27,6

1,70

0,0398

41,4

34,7

1,86

0,0003

Oplevet, og berørt én
meget negativt

8,5

34,7

6,90

< 0,0001 24,1

49,7

4,57

< 0,0001

68,1

37,8

1,00

60,4

40,8

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 29,0
gativt

51,0

3,17

< 0,0001 34,9

43,6

1,85

< 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

11,2

7,19

< 0,0001

15,6

4,90

< 0,0001

Ikke oplevet

Vanskeligheder
med skolearbejdet
Ikke oplevet

2,8

-

4,7
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Tabel 7.1. fortsat
Slå op med kæreste
Ikke oplevet

69,2

55,1

1,00

-

64,1

46,4

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 25,7
gativt

25,5

1,25

0,3773

24,3

31,9

1,81

< 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

5,1

19,4

4,78

< 0,0001 11,6

21,7

2,58

< 0,0001

71,2

63,3

1,00

-

67,3

56,4

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 28,2
gativt

32,7

1,31

0,2363

31,8

41,9

1,57

0,0001

0,6

4,1

7,30

0,0010

0,8

1,7

2,35

0,0813

79,4

59,2

1,00

-

65,3

45,8

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 14,0
gativt

19,4

1,86

0,0238

21,9

22,2

1,45

0,0131

Oplevet, og berørt én
meget negativt

6,6

21,4

4,33

< 0,0001 12,8

31,9

3,55

< 0,0001

77,2

58,2

1,00

-

69,2

49,2

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 13,4
gativt

21,4

2,12

0,0047

15,1

17,2

1,60

0,0036

Oplevet, og berørt én
meget negativt

9,3

20,4

2,90

0,0001

15,7

33,6

3,00

< 0,0001

77,7

55,1

1,00

-

73,7

61,4

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 12,7
gativt

14,3

1,58

0,1386

12,5

14,2

1,36

0,0732

Oplevet, og berørt én
meget negativt

30,6

4,50

< 0,0001 13,8

24,4

2,12

< 0,0001

Flytte skole
Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én
meget negativt
Tab af venskab
Ikke oplevet

Sygdom eller ulykke hos nærtstående
Ikke oplevet

Nærtstående
død

er

Ikke oplevet

50

9,6

7 Livsbegivenheder i forhold til sårbarhed

Tabel 7.1. fortsat
Flytte hus/bolig
Ikke oplevet

80,4

71,4

1,00

-

76,5

55,3

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 19,1
gativt

25,5

1,50

0,0932

23,1

41,7

2,50

< 0,0001

0,5

3,1

6,85

0,0051

0,4

3,1

84,9

60,2

1,00

-

80,5

53,9

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 13,3
gativt

30,6

3,25

< 0,0001 14,6

28,3

2,90

< 0,0001

1,8

9,2

7,35

< 0,0001

4,9

17,8

5,46

< 0,0001

85,2

60,2

1,00

-

82,2

60,3

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget ne- 12,7
gativt

27,6

3,08

< 0,0001 14,0

30,8

2,99

< 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

2,1

12,2

8,13

< 0,0001

3,8

8,9

3,19

< 0,0001

92,6

81,6

1,00

-

93,7

70,3

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget negativt

5,3

10,2

2,17

0,0283

4,1

13,3

4,37

< 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

2,1

8,2

4,46

0,0003

2,2

16,4

9,90

< 0,0001

90,7

74,5

1,00

-

96,5

91,1

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget negativt

8,3

20,4

2,98

< 0,0001

2,5

6,4

2,72

0,0002

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,0

5,1

6,17

0,0005

1,0

2,5

2,75

0,0150

Oplevet, og berørt én
meget negativt

10,64 < 0,0001

Blive nedgjort
Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én
meget negativt
Pengeproblemer
derhjemme
Ikke oplevet

Sygdom eller ulykke hos en selv
Ikke oplevet

Advarsel/hjemsendelse
Ikke oplevet

51

7 Livsbegivenheder i forhold til sårbarhed

Tabel 7.1. fortsat
Racistiske
mærkninger

be-

Ikke oplevet

93,2

81,6

1,00

-

95,1

90,3

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget negativt

5,3

14,3

3,09

0,0003

3,8

5,0

1,39

0,2273

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,6

4,1

2,97

0,0480

1,1

4,7

4,39

< 0,0001

95,0

87,8

1,00

-

94,9

88,3

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget negativt

3,5

6,1

1,92

0,1411

3,6

5,8

1,73

0,0343

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,5

6,1

4,40

0,0016

1,5

5,8

4,10

< 0,0001

95,2

81,6

1,00

-

95,7

85,8

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget negativt

3,5

13,3

4,48

< 0,0001

2,8

6,4

2,57

0,0003

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,3

5,1

4,52

0,0031

1,5

7,8

5,68

< 0,0001

96,2

98,0

1,00

-

96,0

95,8

1,00

-

Oplevet, men ikke
berørt én meget negativt

3,6

2,0

0,55

0,4117

3,6

3,1

0,85

0,6127

Oplevet, og berørt én
meget negativt

0,2

0,0

-

0,9851

0,3

1,1

3,28

0,0669

95,6

81,6

1,00

-

93,5

80,8

1,00

Oplevet, men ikke
berørt én meget negativt

3,7

12,2

3,88

< 0,0001

4,9

10,0

2,38

< 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

0,7

6,1

10,42 < 0,0001

1,6

9,2

6,45

< 0,0001

Forældre er skilt/
flyttet fra hinanden
Ikke oplevet

Blive mobbet
Ikke oplevet

Flytte fra et andet
land
Ikke oplevet

Andet
Ikke oplevet
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én meget negativt (drenge OR = 8,12, piger OR = 3,20, p = 0,0287).
Undersøgelser af sårbarhed blandt unge i folkeskolens ældste klasser (Zøllner og Jensen,
2009) viser, at det er signifikant belastende for
begge køn, hvis forældrene er flyttet fra hinanden, den unge har haft alvorlige skænderier med forældre, forældre har haft alvorlige
uoverensstemmelser, familien har haft alvorlige uoverensstemmelser, en person i familien
har forsøgt selvmord/at skade sig selv, eller en
person i familien/ven tog livet af sig.
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8 Alvorlige overvejelser om
selvskade
8.1 Indledning

8.2 Alvorlige overvejelser om
Der er forskel på, om børn eller unge på et eller selvskade inden for det sidandet tidspunkt i deres liv har tænkt på at skade ste år
sig selv, eller om de alvorligt har overvejet selvskade inden for det sidste år.

12,8 % af de unge i den her foreliggende undersøgelse har alvorligt overvejet at skade sig selv inden for det sidste år (tabel 8.1).

Tabel 8.1 Andelen af unge i forskellige skoletyper med alvorlige overvejelser om
selvskade indenfor det sidste år fordelt på køn
Drenge (%)

Piger (%)

Alle (%)

Alment gymnasium

5,9

16,4

12,7

Handelsgymnasium

6,2

17,0

11,6

Teknisk gymnasium

9,7

18,2

11,4

14,3

28,7

24,4

6,9

17,5

12,8

HF-kursus
Gennemsnit

Som i andre undersøgelser (Zøllner, 2002; Zøllner og Jensen, 2009) er det især de unge kvinder, som har disse alvorlige overvejelser (6,9 %
af mændene og 17,5 % af kvinderne). Kønsforskellen er stærkt signifikant (p < 0,00005).
Forskellen i andelen af unge med alvorlige overvejelser om selvskade på de fire forskellige skoletyper afspejler i høj grad kønssammensætningen (se kap. 6), når det drejer sig om det almene
gymnasium, HHX og HTX. Andelen af unge
med alvorlige overvejelser om selvskade i disse
tre skoletyper er ens, når de splittes op på køn
(mænd: p = 0,1145, kvinder: p = 0,8921). Derimod er andelen af unge med alvorlige overvejelser om selvskade på HF-kurserne langt større.
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8.3 Socialrelaterede faktorer
for alvorlige overvejelser om
selvskade
De eneste faktorer, der har betydning for alvorlige overvejelser om selvskade inden for det sidste
år (tabel 8.2), er alder, hvor der blandt piger
med alvorlige overvejelser er en overvægt af ældre elever (20+ år), og boforhold, hvor en større andel af unge med alvorlige overvejelser ikke
bor med begge forældre.
For nogle unge er det en stor belastning at skifte
skole, idet det også kan betyde afsked med venner og møde med nye lærere og kammerater.
Usikkerhed og manglende selvværd kan forværres ved skoleskift. Som det fremgår af tabel 8.3,
er det en signifikant belastende faktor for piger
at have gået på 7 eller flere skoler de sidste fem år.
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Tabel 8.2 Socio-demografiske faktorer fordelt på alvorlige overvejelser om selvskade inden for sidste år og køn. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge

Piger

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

32,4

29,3

0,87

0,4976

32,6

29,8

0,88

0,2842

6,3

7,8

1,26

0,3903

5,0

8,6

1,78

0,0228

26,2

19,0

0,66

0,0871

25,6

23,3

0,88

0,3585

Boforhold. Bor ikke sammen med begge forældre

30,9

49,1

2,16

0,0001

37,6

49,1

1,60 < 0,0001

Ikke-vestlig
baggrund
(gl. definition)

5,6

7,8

1,42

0,3332

7,0

7,2

1,04

0,8439

Ikke-vestlig baggrund

6,9

9,5

1,42

0,2874

8,4

7,8

0,92

0,6997

Klassetrin 2./3. g 2. hf
(saml. 1. g/1. hf)
Aldersgrupper 20+
(saml. 15-19 år)
Område
Fyn)

Jylland

år

(saml.

At kunne regne med familien og betyde meget
for familien er de vigtigste beskyttende faktorer
mod alvorlige overvejelser om selvskade sidste
år for begge køn. Knap så vigtige er at kunne
regne med venner, betyde meget venner og trivsel i

klassen. Næsten lige så beskyttende mod alvorlige overvejelser om selvskade er at kunne regne
med lærerne. De samme beskyttende faktorer er
gældende for de unge i folkeskolens ældste klasser (Zøllner og Jensen 2009).

Tabel 8.3 Trivselsfaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade inden for det
sidste år fordelt på køn. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge

Piger

Uden
overvejelser
(%)

Med
ovevejelser
(%)

OR

p-værdi

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

0,3

0,9

3,42

0,2735

0,3

1,3

3,96

0,0237

Trives i klassen

93,1

85,3

0,43

0,0028

90,3

79,1

0,41

< 0,0001

Kan regne med vennerne

92,6

87,1

0,53

0,0328

94,4

83,4

0,30

< 0,0001

Betyder meget for vennerne

87,1

74,1

0,43

0,0001

91,6

75,9

0,29

< 0,0001

7 eller flere skoler de
sidste fem år

p-værdi
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Kan regne med familien

95,2

75,9

0,16

< 0,0001

95,1

79,1

0,19

< 0,0001

Betyder meget for familien

95,9

79,3

0,16

< 0,0001

96,6

86,1

0,21

< 0,0001

Kan regne med lærerne

66,9

47,4

0,45

< 0,0001

64,3

43,4

0,43

< 0,0001

8.4 Sundhedsrelaterede faktorer for alvorlige overvejelser om selvskade
Faktorerne i tabel 8.4 er alle signifikante risikofaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade. For drenge/mænd er der dog en undtagelse.
Selv om de svarer, at mad dominerer deres liv, er
det ikke en risikofaktor for, at de alvorligt overvejer at skade sig selv.

De største risikofaktorer for de unge er rygning
og forhold omkring spiseforstyrrelse (været bekymret for at miste kontrol, ment at han/hun
har været for tyk, mens andre har ment, at han/
hun har været for tynd, jævnligt indtaget store
mængder mad ved belastninger, fremprovokeret opkastninger og tabt sig mere end 6 kg i løbet af tre måneder).

Tabel 8.4 Sundhedsrelaterede risikofaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade inden for sidste år fordelt på køn. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge

Piger

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

Er ryger

19,0

35,3

2,33

< 0,0001

18,1

32,7

2,20

< 0,0001

Drikker 10 eller flere
genstande om ugen

36,1

46,6

1,54

0,0253

11,9

16,6

1,47

0,0137

Mad dominerer livet

22,9

25,9

1,17

0,4664

30,2

36,5

1,33

0,0184

Været bekymret for at
miste kontrol

8,9

20,7

2,68

< 0,0001

29,7

53,6

2,74

< 0,0001

Ment at han/hun har
været for tyk, mens
andre har ment, at
han/hun har været for
tynd

9,3

22,4

2,81

< 0,0001

31,7

54,2

2,55

< 0,0001

Jævnligt indtaget store
mængder mad ved belastninger

7,0

18,1

2,92

< 0,0001

20,0

39,9

2,66

< 0,0001

Fremprovokeret
kastninger

1,8

5,2

2,91

0,0200

9,2

25,2

3,33

< 0,0001
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Tabt sig mere end 6
kg i løbet af tre måneder

10,3

18,1

1,93

Scoret mindst 2 på
SCOFF-skalaen

10,0

24,1

Har taget stoffer indenfor det sidste år

28,9

44,0

10,4

26,5

3,12 < 0,0001

2,88 < 0,0001

31,8

57,4

2,89 < 0,0001

1,93

15,5

28,4

2,17 < 0,0001

8.5 Livsbegivenheder
Stort set alle livsbegivenheder i tabel 8.5 er risikofaktorer for alvorlige overvejelser inden for
det sidste år om at skade sig selv. Eksempelvis
ses, at det at blive såret af nogen er en risikofaktor for alvorlige overvejelser om selvskade, også
selv om det ikke berører én meget negativt (det
kan så berøre én lidt eller noget negativt) i forhold til, at vedkommende ikke har oplevet at
blive såret. OR for drenge er 2,31 (p = 0,0007),
og OR for piger er 1,90 (p = 0,0002). OR for
at blive berørt meget negativt af at blive såret i
forhold til ikke at blive såret er langt større. OR
for drenge er 11,17 (p < 0,0001), og OR for piger er 5,66 (p < 0,0001).

0,0100

0,0008

oplevet disse begivenheder signifikante risikofaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade. Denne risiko er i de fleste tilfælde
større, når begivenheden har berørt én meget negativt, end når den kun har berørt én
positivt, lidt eller noget negativt. Undtagelser er sygdom eller ulykke hos én selv og racistiske bemærkninger hos drenge og advarsel/hjemsendelse og forældre skilt/flyttet fra
hinanden hos piger.

3. De eneste signifikante kønsforskelle i livsbegivenheder, der har berørt én meget negativt som risikofaktor for alvorlige overvejelser om selvskade, er at blive såret af nogen (p
= 0,0212), slå op med kæreste (p = 0,0044),
En gennemgang af tabel 8.5 viser at:
dødsfald hos nærtstående (p = 0,0335) og
forældres skilsmisse (p = 0,0003). Alle er
1. De fleste livsbegivenheder, der har berørt
større risikofaktorer for drenge.
én positivt, lidt eller noget negativt, er signifikante risikofaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade sammenlignet med ikke
at have oplevet disse begivenheder. Undtagelserne er for drengenes vedkommende at
flytte skole, flytte hus/bolig og dødsfald hos
nærtstående. For piger er dødsfald hos nærtstående, racistiske bemærkninger og forældre skilt/flyttet fra hinanden (OR er typisk
mindre end 1,5).
2. De fleste livsbegivenheder, der har berørt én
meget negativt, er i forhold til ikke at have
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Tabel 8.5 Livsbegivenheder som risikofaktorer fordelt på alvorlige overvejelser
om selvskade inden for det sidste år og køn. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression) for forskelle i overvejelser om selvskade.
Drenge

Piger

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

64,9

30,2

1,00

-

34,9

14,2

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt
27,3
én meget negativt

29,3

2,31

0,0007

42,0

32,4

1,90 0,0002

Oplevet, og berørt én
meget negativt

7,8

40,5

11,17 < 0,0001 23,1

53,4

5,66 < 0,0001

68,0

44,8

1,00

60,9

39,1

1,00

Oplevet, men ikke berørt
29,1
én meget negativt

46,6

2,42 < 0,0001 34,5

45,3

2,04 < 0,0001

4,48 < 0,0001

4,6

15,5

5,24 < 0,0001

Blive såret af nogen
Ikke oplevet

Vanskeligheder
skolearbejdet

med

Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én
meget negativt

-

-

2,9

8,6

70,1

44,8

1,00

-

64,6

44,5

1,00

Oplevet, men ikke berørt
25,4
én meget negativt

30,2

1,86

0,0061

24,9

29,0

1,69 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

4,5

25,0

8,68 < 0,0001 10,5

26,5

3,67 < 0,0001

71,2

64,7

1,00

-

67,6

55,5

1,00

Oplevet, men ikke berørt
28,1
én meget negativt

32,8

1,28

0,2279

31,8

41,8

1,60 < 0,0001

0,7

2,6

4,08

0,0337

0,6

2,7

5,21 0,0002

79,8

56,9

1,00

-

65,8

43,7

1,00

Oplevet, men ikke berørt
14,0
én meget negativt

18,1

1,81

0,0230

21,2

25,5

1,81 < 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

6,2

25,0

5,64 < 0,0001 12,9

30,8

3,59 < 0,0001

77,2

62,1

1,00

-

67,9

55,8

1,00

Oplevet, men ikke berørt
13,5
én meget negativt

19,8

1,83

0,0158

14,8

18,5

1,52 0,0069

Slå op med kæreste
Ikke oplevet

-

Flytte skole
Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én
meget negativt

-

Tab af venskab
Ikke oplevet

-

Sygdom eller ulykke hos
nærtstående
Ikke oplevet
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Oplevet, og berørt én
meget negativt

9,4

18,1

2,40

0,0009

17,3

25,7

1,81 < 0,0001

77,4

62,1

1,00

-

72,5

67,3

1,00

Oplevet, men ikke berørt
12,6
én meget negativt

15,5

1,53

0,1197

12,9

12,1

1,00 0,9792

Oplevet, og berørt én
10,0
meget negativt

22,4

2,81 < 0,0001 14,5

20,6

1,53 0,0038

80,4

72,4

1,00

-

74,9

63,8

1,00

Oplevet, men ikke berørt
19,2
én meget negativt

23,3

1,34

0,1987

24,6

33,8

1,61 0,0001

0,5

2,4

5,52 0,0003

Nærtstående er død
Ikke oplevet

-

Flytte hus/bolig
Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én
meget negativt

12,57 < 0,0001

-

0,4

4,3

85,3

59,5

1,00

80,9

53,1

1,00

Oplevet, men ikke berørt
13,1
én meget negativt

30,2

3,29 < 0,0001 14,3

29,5

3,15 < 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,6

10,3

9,35 < 0,0001

4,8

17,4

5,48 < 0,0001

85,3

62,9

1,00

81,1

66,0

1,00

Oplevet, men ikke berørt
12,4
én meget negativt

28,4

3,10 < 0,0001 15,3

24,4

1,96 < 0,0001

3,6

9,7

3,31 < 0,0001

Blive nedgjort
Ikke oplevet

Pengeproblemer
hjemme

-

-

der-

Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én
meget negativt

-

5,11 < 0,0001

-

2,3

8,6

92,6

83,6

1,00

-

92,0

79,1

1,00

Oplevet, men ikke berørt
én meget negativt

5,0

13,8

3,05

0,0001

4,6

10,5

2,63 < 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

2,4

2,6

1,19

0,7777

3,4

10,5

3,62 < 0,0001

90,4

81,0

1,00

-

96,4

92,0

1,00

Oplevet, men ikke berørt
én meget negativt

8,6

15,5

2,02

0,0099

2,5

6,2

2,58 0,0003

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,1

3,4

3,56

0,0247

1,1

1,9

1,82 0,1809

93,2

82,8

1,00

-

95,1

90,3

Sygdom eller ulykke hos
en selv
Ikke oplevet

-

Advarsel/hjemsendelse
Ikke oplevet

Racistiske
ger

-

bemærknin-

Ikke oplevet

1,00

-
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Tabel 8.5 fortsat
Oplevet, men ikke berørt
én meget negativt

5,2

13,8

2,99

0,0002

3,6

5,6

1,62 0,0606

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,6

3,4

2,45

0,1023

1,3

4,0

3,37 0,0003

95,2

86,2

1,00

-

93,8

93,3

Oplevet, men ikke berørt
én meget negativt

3,4

6,9

2,27

0,0374

3,7

5,4

1,46 0,1522

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,4

6,9

5,46 < 0,0001

2,5

1,3

0,55 0,2093

95,1

85,3

1,00

-

95,7

86,3

Oplevet, men ikke berørt
én meget negativt

3,7

8,6

2,61

0,0073

2,5

7,5

3,32 < 0,0001

Oplevet, og berørt én
meget negativt

1,2

6,0

5,58

0,0002

1,8

6,2

3,75 < 0,0001

96,3

96,6

1,00

-

95,8

97,1

Oplevet, men ikke berørt
én meget negativt

3,6

3,4

3,9

1,6

0,40 0,0347

Oplevet, og berørt én
meget negativt

0,2

0,0

-

0,9839

0,3

1,3

1,65 0,0157

95,2

88,8

1,00

-

92,4

86,3

Oplevet, men ikke berørt
én meget negativt

3,9

7,8

2,12

0,0434

5,2

8,0

1,64 0,0236

Oplevet, og berørt én
meget negativt

0,8

3,4

4,48

0,0098

2,3

5,6

2,58 0,0006

Forældre er skilt/flyttet
fra hinanden
Ikke oplevet

1,00

-

Blive mobbet
Ikke oplevet

1,00

-

Flytte fra et andet land
Ikke oplevet

0,967 0,9506

1,00

-

Andet
Ikke oplevet

En gennemgang af tabel 8.6 viser:
At have oplevet 4 eller flere af de nævnte livsbegivenheder inden for det sidste år er en belastende faktor for alvorlige overvejelser om selvskade hos begge køn (OR = 7,78 for mænd, p <
0,0001 og OR = 15,13 for kvinder, p = 0,0002
i forhold til unge, der ikke har oplevet nogle af
de nævnte livsbegivenheder). Kønsforskellene
er dog ikke signifikante.
At have oplevet 1, 2, 3 eller 4+ af de nævnte livsbegivenheder, der har berørt én meget negativt
inden for det sidste år, er en belastende faktor
60

1,00

-

for alvorlige overvejelser om selvskade hos begge køn. Odds ratio stiger jo flere meget negative livsbegivenheder, de unge har oplevet (for 4
eller flere livsbegivenheder, der har berørt dem
meget negativt, er OR = 18,77 for mænd, p <
0,0001 og OR = 10,15 for kvinder, p < 0,0001
i forhold til unge, der ikke har oplevet livsbegivenheder, der har berørt dem meget negativt).
Kønsforskellene er dog ikke signifikante.
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Tabel 8.6 Antal livsbegivenheder og antal livsbegivenheder der har berørt én
meget negativt fordelt på alvorlige overvejelser om selvskade inden for det sidste år og køn. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression) for forskelle i overvejelser om selvskade.
Drenge

Piger

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

Uden
overvejelser
(%)

Med
overvejelser
(%)

OR

p-værdi

0 livsbegivenheder

12,5

3,4

1

-

4,8

0,5

1

-

1 livsbegivenhed

18,6

5,2

1,01

0,9896

11,8

5,1

3,86

0,0737

2 livsbegivenheder

19,5

12,1

2,24

0,1605

15,7

7,2

4,11

0,0402

3 livsbegivenheder

18,0

12,1

2,43

0,1226

20,5

7,2

3,15

0,1224

4+ livsbegivenheder

31,3

67,2

7,78

< 0,0001

47,1

79,9 15,13

0 livsbegivenheder

68,6

31,0

1

-

48,9

19,8

1

-

1 livsbegivenhed

17,5

19,0

2,39

0,0017

21,0

18,5

2,17

< 0,0001

2 livsbegivenheder

8,0

19,0

5,24

< 0,0001

16,1

19,8

3,03

< 0,0001

3 livsbegivenheder

3,9

13,8

7,88

< 0,0001

8,0

17,4

5,38

< 0,0001

4+ livsbegivenheder

2,0

17,2

18,77 < 0,0001

5,9

24,4 10,15

Antal livsbegivenheder

0,0002

Antal livsbegivenheder,
der har berørt én meget
negativt

< 0,0001

61

9 Selvskade, livsbegivenheder, mestring og værdiprioritering

9 Selvskade, livsbegivenheder,
mestring og værdiprioritering
9.1 Indledning
Det kan være vanskeligt at få et entydigt svar på,
hvor mange unge der skader sig selv eller forsøger at begå selvmord. I undersøgelser kan der
spørges på forskellig måde, og afhængig heraf
vil der opstå divergerende svar. Spørgsmålet kan
fx lyde: Har du nogensinde skadet dig selv? Eller har du gjort dig selv ondt med vilje? Har
du forsøgt at tage dit eget liv? Har du haft et
selvmordsforsøg? Har du forsøgt at slå dig selv
ihjel? Ved sammenligning af national og international forskning skal spørgsmålenes formulering tages i betragtning.

9.2 Tidligere forskning
I en tidligere spørgeskemaundersøgelse rettet
mod unge (Jessen et al., 1996) blev der både
spurgt om, hvorvidt den unge nogen sinde havde forsøgt at begå selvmord, samt hvorvidt den
unge nogen sinde havde skadet sig selv med vilje. I introduktionen til undersøgelsen blev udsagnet ’skadet sig selv’ defineret som ”stukket
eller skåret sig selv, brændt sig selv med en cigaret, med vilje kastet sig ned ad trapper osv. 15,4
% svarede, at de havde skadet sig selv med vilje, og 4,9 % svarede, at de havde forsøgt selvmord. Det er dog uvist, om de unge har be
svaret spørgeskemaet, som om der er tale om
to forskellige hændelser på forskellige tidspunkter. Jessen konkluderer, at det især er unge fra
fri- og efterskolerne samt produktionsskolerne,
som har skadet sig selv.
Lignende resultater findes i en undersøgelse om
unges livsstil (Zøllner, 2002a) foretaget i Ringkøbing Amt. Unge i 7.-10. klasse blev præsen62

teret for et spørgeskema indeholdende spørgsmål om, hvorvidt de havde taget for mange piller, samt om de havde forsøgt at skade sig selv.
Af resultaterne, som bygger på 628 besvarelser,
fremgår det, at 13 % af de unge piger og 2,9 %
af drengene har forsøgt at skade sig selv, og 5,6
% af pigerne og 2,9 % af drengene har taget for
mange piller.
En mindre undersøgelse udført af Askovgården
(2003) bygger på 199 elever i 10 til 13-års- alderen og 228 elever i 14 til 17-års-alderen i Vordingborg Kommune. Den viser, at 28 % af de
unge har gjort sig selv ondt med vilje, og at det
især er blandt pigerne, sådanne handlinger findes. En undersøgelse af unges tryghed og trivsel
i Frederiksberg kommune gennemført af Center
for Ungdomsforskning viser, at 21 % af pigerne og 12 % af drengene har forsøgt at skade sig
selv (Ludvigsen, N. og Nielsen, J., 2008). Resultaterne bygger på 1235 besvarelser fra unge i aldersgruppen 12-16 år.
Bo Møhl påpeger, at ”cutting” er blevet en del
af dagligdagen på uddannelsesinstitutioner og
i ungdomskulturen generelt, fx ses cutting helt
utilsløret i musikvideoer. Af rapporter fra brevkasser og telefonlinjer for unge fremgår det, at
cutting og anden selvskade er det helt store problem (…) Cutting er for alvor kommet til Danmark og er i visse miljøer næsten en del af den
normale adfærd” (2007, s. 49). Udsagnet hviler
ikke på danske undersøgelser, men Møhl tilføjer, at cutting formodentlig er underrapporteret
og underdiagnosticeret.
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9.2.1 Europæiske undersøgelser af
selvskade
De lande, som har undersøgt omfanget af selvskade blandt unge, er bl.a. England (Hawton
et al., 2002) og Norge (Ystgaard et al., 2003).
I den engelske undersøgelse (Hawton et al.,
2002) deltog 6020 unge fordelt på 4956 hvide, 169 sorte, 671 asiatere. 157 havde anden
etnisk baggrund; 67 af de studerendes etniske
baggrund var ukendt. 6,9 % havde skadet sig
selv inden for det seneste år fordelt med 11,2 %
piger og 3,2 % drenge.
I den norske undersøgelse deltog 4060 unge i
alderen 15-16 år fordelt på 1970 piger og 2090
drenge. 6,6 % af de unge fordelt med 10,2 %
piger og 3,1 % drenge angav at have skadet
sig selv inden for det sidste år (Ystgaard et al,
2003).

9. 3 Selvskade
Af en undersøgelse af selvskade blandt de ældste klasser i folkeskolen (Zøllner og Jensen,
2009) fremgår det, at der er langt flere piger,
blandt dem som har skadet sig selv, der har ska-

det sig selv flere gange (62,3 %) end en enkelt
gang (37,7 %). Blandt drengene er der procentvis flere (56,6 %), som kun har skadet sig
selv en enkelt gang. I 2007 er det 10,7 % af
den samlede gruppe unge (n=3275), der svarer, at de har skadet sig selv inden for det sidste
år. Dermed placerer procentandelen af selvska
dende unge danskere sig højere end i både England og Norge. I England angav 6,9 % af den
samlede gruppe (n=5801), at de havde skadet
sig selv inden for det seneste år (Hawton et al.,
2002). I den norske undersøgelse (Ystgaard et
al., 2003) var det 6,6 % af den samlede gruppe
unge (n=4060), som angav, at de havde skadet
sig selv inden for det seneste år.
I den her foreliggende undersøgelse er det ligeledes især pigerne, som skader sig selv. Som det
fremgår af tabel 9.1, ses det, at der er en signifikant større andel med selvskade blandt pigerne end blandt drengene (p < 0,00005). Dette er
uanset, om det er en eller flere gange, de forsøger at skade sig selv.

Tabel 9.1 Antallet af unge i gymnasieskolerne der har forsøg at skade sig selv
på et eller andet tidspunkt fordelt på køn.
Drenge (%)

Piger (%)

Alle (%)

Nej

95,6

80,7

87,3

Ja, en gang

2,4

10,0

6,6

Ja, flere gange

2,1

9,4

6,1

I alt

100,0

100,0

100,0

9.3.1 Vanemæssig selvskade
(selvmutilation)
De, der har skadet sig selv flere gange, bliver
spurgt om hensigten med handlingen, og hvor
ofte de har forsøgt at skade sig selv. Hvis de svarer bekræftende på, at de jævnligt har skadet sig
selv for at få det bedre psykisk, karakteriseres

de unges handlinger som vanemæssig selvskadende adfærd (selvmutilation). Andelen af de
unge, som angiver selvmutilation, er 3,8 % (1,1
% af drengene og 5,9 % af pigerne.) Nogle af
de unge har både haft selvmordsforsøg og vanemæssig selvskade (se kap. 9).
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9.3.2 Metodevalg ved vanemæssig
selvskade (selvmutilation)
I den her foreliggende undersøgelse er de unge i
de gymnasiale uddannelser blevet stillet over for

spørgsmålet: ”Hvad gjorde du?”, og svarmulighederne er ”snittede mig selv på arme og ben”,
” kradsede mig til dybe sår”, ” hindrede sår i at
hele” samt andet.

Tabel 9.2 Metodevalg blandt unge med vanemæssig, selvskadende adfærd. Pværdi for kønsforskelle (χ2-test)
Drenge (%)

Piger (%)

Alle (%)

Snittede sig på arme, ben, krop

83

93

92

0,1715

Kradsede sig til dybe sår

17

33

31

0,1715

Hindrede sår i at hele

28

23

24

0,6563

Andet (andre
handlinger)

50

18

22

0,0024

Andet (spiseforstyrrelseslignende
adfærd)

6

6

6

1,0000

Andet (medicinforgiftninger)

0

7

6

0,2416

183

179

180

I alt

smertevoldende

Som det fremgår af tabel 9.2, snitter langt de
fleste unge med vanemæssig selvskadende adfærd sig på arme, ben og krop (godt 90 %).
Dernæst kradser de sig til dybe sår, hindrer sår
i at hele eller anvender andre smertevoldende
metoder (f.eks. at slå sig selv eller banke hovedet ind i noget). Enkelte har også angivet handlinger/adfærd (spiseforstyrrelseslignende adfærd, medicinforgiftninger), som normalt ikke
forbindes med selvmutilation, men hensigten
bag spiseforstyrrelser minder om hensigten bag
selvmutilation. Selv om en større andel af pigerne har vanemæssig selvskadende adfærd, så
er der ikke signifikante kønsforskelle i metodevalg, når undtages andre smertevoldende handlinger. Summen er større end 100 %, som betyder, at de fleste unge har anvendt flere typer af
selvskadende adfærd.

9.4 Socialrelaterede faktorer
for selvskade
I den engelske undersøgelse af selvskade
(Hawton, 2002) var fordelingen af unge med
selvskade således, at 61,9 % boede sammen
64

P-værdi

med begge forældre, 19,4 % boede sammen
med én forælder. Den norske undersøgelse af
selvskade (Ystgaard et al., 2003) viser, at der
blandt de piger, som har skadet sig selv inden
for det seneste år, er en overvægt af forældre,
som var skilt. Af den danske undersøgelse (Zøllner og Jensen, 2009) fremgår det, at der blandt
de selvskadende i 2002 er en overvægt af unge,
som bor alene med mor.
Som det fremgår af tabel 9.3, er det ligeledes sådan i den her foreliggende undersøgelse, at en
signifikant større andel af unge med selvskade
ikke bor med begge forældre. Som det endvidere fremgår, er alderen en belastende faktor for
selvskade. Der er en signifikant overvægt af ældre elever (20+ år), som har skadet sig selv i forhold til unge i aldersgruppen 15-19 år. Klassetrin, ikke-vestlig baggrund og bo-omåde (Jylland – Fyn) er ikke belastende faktorer for selvskade.

9 Selvskade, livsbegivenheder, mestring og værdiprioritering

Tabel. 9.3 Socio-demografiske faktorer fordelt på selvskade og køn. Odds ratio
og p-værdi (logistisk regression)
Drenge
Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)

OR

Piger
P-værdi

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)e

28,7 0,82

Klassetrin 2./3. g 2. hf
32,3
(saml. 1. g/1. hf)

28,0

0,81 0,4319

32,9

Aldersgrupper 20+
(saml. 15-19 år)

12,0

2,10 0,0336

5,0

Område Jylland (saml.
26,0
Fyn)

20,0

0,71 0,2497

24,2

Boforhold: Bor ikke sammen med begge foræl- 31,1
dre

54,7

2,67 < 0,0001 37,1

år

6,1

8,6

OR

P-værdi

0,1006

1,79

0,0081

29,2 1,29

0,0380

50,1 1,70 < 0,0001

Ikke-vestlig
baggrund
(gl. definition)

5,7

6,7

1,18 0,7222

7,5

4,9

0,63

0,0606

Ikke-vestlig baggrund

6,9

9,3

1,38 0,4274

8,9

5,8

0,64

0,0477

9.5 Sundhedsrelaterede faktorer for selvskade
De sundhedsrelaterede faktorer, som er signifikant belastende for, at pigerne skader sig selv, er
de forhold, som fremgår af tabel 9.4. De samme forhold er signifikant belastende for selvskade blandt drengene bortset fra, at mad dominerer deres liv, at de fremprovokerer opkastninger,
og at de indtager 10 eller flere genstande om
ugen. Lignende resultater er fundet i undersø-

gelsen om selvskade blandt unge i folkeskolens
ældste klasser (Zøllner og Jensen, 2009). Her
fremgår det, at rygning er en sundhedsrelateret belastende faktor for selvskade. Dette gælder
for både drenge og piger. Ligeledes er indtagelse
af stoffer og indtagelse af alkohol en belastende
faktor for selvskadende adfærd for begge køn.
Som belastende faktor for selvskade indtagelse
af 10 eller flere genstande om ugen er der signifikant forskel på piger og drenge (p = 0,0183).

Tabel 9.4 Sundhedsrelaterede risikofaktorer for selvskade fordelt på køn. Odds
ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge
Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)

Er ryger

19,2

41,3

Drikker 10 eller flere
genstande om ugen

36,5

Mad dominerer livet
Været bekymret for at
miste kontrol

Piger
Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)

2,97 < 0,0001

15,9

40,6

3,63 < 0,0001

44,0

1,37 0,1887

10,3

23,1

2,63 < 0,0001

23,1

22,7

0,97 0,9264

29,5

38,9

1,52

9,1

22,7

2,93 0,0002

29,4

52,8

2,69 < 0,0001

OR

P-værdi

OR

P-værdi

0,0002
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Tabel 9.4 fortsat
Ment at han/hun har
været for tyk, mens andre har ment, at han/
hun har været for tynd

9,4

28,0

3,75 < 0,0001

30,8

55,7

2,82 < 0,0001

Jævnligt indtaget store
mængder mad ved belastninger

7,1

22,7

3,83 < 0,0001

19,6

39,7

2,69 < 0,0001

Fremprovokeret
kastninger

2,0

4,0

2,06 0,2390

7,9

29,0

4,73 < 0,0001

Tabt sig mere end 6 kg i
løbet af tre måneder

10,0

28,0

3,49 < 0,0001

10,4

25,1

2,89 < 0,0001

Scoret mindst
SCOFF-skalaen

10,1

29,3

3,70 < 0,0001

30,7

59,4

3,30 < 0,0001

29,1

48,0

2,25 0,0007

13,8

34,3

3,27 < 0,0001

op-

2

på

Har taget stoffer inden
for det sidste år

9.6 Trivselsrelaterede forhold
i livshistorien

tyder meget for venner, og at de trives i klassen. Det er næsten lige så beskyttende mod selvskade, at de unge kan regne med lærerne. Det
er kort sagt beskyttende mod selvskade, at de
unge føler sig trygge blandt de nære daglige relationer.

Som det fremgår af tabel 9.5, er de vigtigste beskyttende faktorer mod selvskade, at de unge
(begge køn) kan regne med familien, og at de
betyder meget for familien. Knapt så vigtigt er
det, at de at kan regne med venner, at de be-

Tabel 9.5 Trivselsrelaterede forhold fordelt på selvskade og køn. Odds ratio og
p-værdi (logistisk regression)
Drenge
Uden
selvskade (%)

Med
selvskade
(%)

0,2

1,3

Trives i klassen

93,0

Kan regne med vennerne
Betyder meget
vennerne

Piger
Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)

5,45 0,1315

0,4

1,0

82,7

0,36 0,0014

90,2

80,8 0,46 < 0,0001

92,6

85,3

0,47 0,0248

93,7

87,1 0,45 < 0,0001

86,6

77,3

0,53 0,0255

90,7

81,3 0,45 < 0,0001

Kan regne med familien

94,6

78,7

0,21 < 0,0001 94,9

81,5 0,24 < 0,0001

Betyder meget for familien

95,7

74,7

0,13 < 0,0001 97,0

85,4 0,18 < 0,0001

Kan regne med lærerne

66,6

42,7

0,37 < 0,0001 63,5

48,4 0,54 < 0,0001

7 eller flere skoler de
sidste fem år

66

for

OR

P-værdi

OR P-værdi

2,40

0,1642
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En registerundersøgelse blandt børn og unge
(Qin et al, 2009) viser, at jo oftere der sker flytning, jo højere er risikoen for selvmordsforsøg
og selvmord. Undersøgelsen bygger på data fra
3056 piger og 1104 drenge (11-17 år), som i
årene 1995 til 2006 var i kontakt med sygehus
grundet selvmordsforsøg.
Som det fremgår af tabel 9.5, er det i denne undersøgelse ikke en signifikant risikofaktor for
selvskade blandt drenge eller piger at have at
gået på 7 eller flere skoler inden for de sidste
fem år. Umiddelbart kan de to undersøgelser
ikke sammenlignes, da registerundersøgelsen
(Qin et al, 2009) omhandler adresseflytning og
unge, som har været i kontakt med hospital. I
den her foreliggende undersøgelse er de unge
blevet spurgt om, hvor mange skoler de har gået
på de sidste fem år, og kun få af de unge i undersøgelsen har været i kontakt med et hospital.
9.6.1 Oplevelsen af livsbegivenheder i forhold til selvskade
At flytte adresse eller skole kan påvirke den enkelte forskelligt, ligesom andre livsbegivenheder
og hændelser også kan have forskellig betydning for den enkelte. Der kan have været hændelser og begivenheder, som den enkelte klart
kan huske, selv om de er sket for flere år siden.
Uanset hvordan det berører den unge, er oplevelsen af at blive såret en risikofaktor for selvskade (tabel 9.6). OR for drenge er 3,21 (p =
0,0001), og OR for piger er 1,95 (p < 0,0001).
OR for at blive berørt meget negativt af at blive såret i forhold til ikke at blive såret er langt
større. OR for drenge er 10,23 (p < 0,0001), og
OR for piger er 4,83 (p < 0,0001).

En gennemgang af tabel 9.6 viser:
1. De fleste livsbegivenheder, der har berørt
én positivt, lidt eller noget negativt, er signifikante risikofaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade sammenlignet med ikke
at have oplevet disse begivenheder. Undtagelserne er sygdom eller ulykke hos nærtstående, forældres skilsmisse for begge køn, at
flytte skole og at flytte fra et andet land for
drenge og nærtståendes død for piger (OR er
typisk mindre end 1,5). Der er ingen statistisk signifikante kønsforskelle i disse risikofaktorer for selvskade.
2. De fleste livsbegivenheder, der har berørt én
meget negativt, er i forhold til ikke at have
oplevet disse begivenheder signifikante risikofaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade. Ens egen ulykke eller sygdom for
drenge, at flytte skole, at flytte bolig/hus,
forældres skilsmisse og advarsel/hjemsendelse for piger, racistiske bemærkninger, at flytte fra et andet land for begge køn. Denne risiko, målt ved OR, er i de fleste tilfælde større, når begivenheden har berørt én meget
negativt, end når den kun har berørt én positivt, lidt eller noget negativt. Eneste undtagelser er advarsel/hjemsendelse for piger
og racistiske bemærkninger for begge køn.
Flere livsbegivenheder, der berører én meget
negativt, er en signifikant større risikofaktor
for selvskade blandt drenge end blandt piger
set i forhold til ikke at have oplevet de pågældende livsbegivenheder, nemlig at blive
såret af nogen (p = 0,0291), at flytte skole(p
= 0,0409), nærtståendes død (p = 0,0063),
at flytte hus/bolig (p = 0,0490), pengeproblemer derhjemme (p = 0,0218), advarsel/
hjemsendelse (p = 0,0202), forældres skilsmisse (p=0,0209).
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Tabel 9.6 Livsbegivenheder som risikofaktorer for selvskade fordelt på køn.
Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge

Piger

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)
e

P-værdi

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)
e

OR

OR

P-værdi

64,2

26,7

1,00

-

35,1

15,3

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
27,0
meget negativt

36,0

3,21

0,0001

41,5

35,3

1,95

< 0,0001

Oplevet, og berørt én meget
negativt

8,8

37,3

10,23 < 0,0001 23,4

49,4

4,83

< 0,0001

67,2

48,0

1,00

-

60,6

42,3

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
29,7
meget negativt

42,7

2,01

0,0051

34,7

43,6

1,80

< 0,0001

3,0

9,3

4,31

0,0008

4,7

14,1

4,28

< 0,0001

69,3

48,0

1,00

-

65,6

42,3

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
25,3
meget negativt

34,7

1,98

0,0096

23,6

34,1

2,23

< 0,0001

Oplevet, og berørt én meget
negativt

5,4

17,3

4,65

< 0,0001 10,8

23,6

3,37

< 0,0001

71,1

62,7

1,00

-

67,5

56,9

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
28,3
meget negativt

32,0

1,28

0,3289

31,6

41,6

1,56

< 0,0001

0,6

5,3

9,79

0,0002

0,9

1,5

1,98

0,1615

79,2

56,0

1,00

-

65,7

46,5

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
14,1
meget negativt

18,7

1,87

0,0477

21,5

23,8

1,57

0,0011

Oplevet, og berørt én meget
negativt

6,7

25,3

5,37

< 0,0001 12,8

29,7

3,27

< 0,0001

76,8

61,3

1,00

-

68,1

56,2

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
13,7
meget negativt

18,7

1,71

0,0872

15,5

15,3

1,20

0,2525

Oplevet, og berørt én meget
negativt

20,0

2,63

0,0018

16,4

28,5

2,10

< 0,0001

Blive såret af nogen
Ikke oplevet

Vanskeligheder med skolearbejdet
Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én meget
negativt
Slå op med kæreste
Ikke oplevet

Flytte skole
Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én meget
negativt
Tab af venskab
Ikke oplevet

Sygdom eller ulykke hos
nærtstående
Ikke oplevet
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Tabel 9.6 fortsat
Nærtstående er død
Ikke oplevet

77,3

56,0

1,00

-

73,1

65,5

1,00

--

Oplevet, men ikke berørt én
12,6
meget negativt

17,3

1,90

0,0498

12,4

14,6

1,32

0,0850

Oplevet, og berørt én meget
10,1
negativt

26,7

3,65

< 0,0001 14,6

20,0

1,53

0,0031

80,6

62,7

1,00

-

74,9

64,5

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
18,9
meget negativt

33,3

2,27

0,0013

24,3

34,3

1,64

< 0,0001

0,5

4,0

10,40

0,0007

0,8

1,2

1,87

0,2395

84,4

64,0

1,00

-

80,5

57,2

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
13,9
meget negativt

22,7

2,15

0,0086

14,6

26,5

2,55

< 0,0001

Oplevet, og berørt én meget
negativt

1,7

13,3

10,53

< ,0001

4,8

16,3

4,75

< 0,0001

84,9

58,7

1,00

-

82,2

63,0

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
12,9
meget negativt

28,0

3,15

< 0,0001 14,2

28,2

2,60

< 0,0001

Oplevet, og berørt én meget
negativt

2,2

13,3

8,67

< 0,0001

3,7

8,8

3,11

< 0,0001

92,5

80,0

1,00

-

92,4

78,6

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
meget negativt

5,1

17,3

3,95

< 0,0001

4,5

10,2

2,64

< 0,0001

Oplevet, og berørt én meget
negativt

2,4

2,7

1,28

0,7383

3,0

11,2

4,34

<0,0001

90,4

76,0

1,00

-

96,4

92,5

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
meget negativt

8,7

17,3

2,38

0,0067

2,5

5,8

2,43

0,0007

Oplevet, og berørt én meget
negativt

1,0

6,7

8,01

< 0,0001

1,1

1,7

1,60

0,2883

93,0

81,3

1,00

-

94,8

92,2

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
meget negativt

5,4

14,7

3,12

0,0010

3,6

5,8

1,69

0,0345

Oplevet, og berørt én meget
negativt

1,6

4,0

2,84

0,0936

1,7

1,9

1,18

0,6762

Flytte hus/bolig
Ikke oplevet

Oplevet, og berørt én meget
negativt
Blive nedgjort
Ikke oplevet

Pengeproblemer
hjemme

der-

Ikke oplevet

Sygdom eller ulykke hos
en selv
Ikke oplevet

Advarsel/hjemsendelse
Ikke oplevet

Racistiske bemærkninger
Ikke oplevet

Forældre er skilt/flyttet
fra hinanden
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Tabel 9.6 fortsat
Ikke oplevet

95,1

85,3

1,00

-

94,1

92,2

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
meget negativt

3,5

6,7

2,14

0,1147

3,8

4,6

1,23

0,4432

Oplevet, og berørt én meget
negativt

1,5

8,0

6,00

0,0002

2,0

3,2

1,58

0,1630

94,9

84,0

1,00

-

95,2

89,3

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
meget negativt

3,8

9,3

2,80

0,0142

3,0

4,9

1,71

0,0461

Oplevet, og berørt én meget
negativt

1,3

6,7

5,80

0,0006

1,8

5,8

3,44

< 0,0001

96,2

97,3

1,00

-

95,6

97,8

1,00

-

Oplevet, men ikke berørt én
meget negativt

3,6

2,7

0,735

0,6734

4,0

1,7

0,42

0,0304

Oplevet, og berørt én meget
negativt

0,2

0,0

-

0,9869

0,5

0,5

1,00

0,9800

95,2

86,7

1,00

-

92,5

86,4

1,00

Oplevet, men ikke berørt én
meget negativt

4,1

6,7

1,79

0,2242

5,1

8,5

1,80

0,0049

Oplevet, og berørt én meget
negativt

0,7

6,7

9,87

< 0,0001

2,4

5,1

2,29

0,0025

Blive mobbet
Ikke oplevet

Flytte fra et andet land
Ikke oplevet

Andet
Ikke oplevet

9.6.2 Trivselsrelaterede faktorer, hændelser og problemer inden for det sidste år.
De trivselsrelaterede livsbegivenheder, hændelser og problemer, som er sket inden for det sidste år, kan være mere belastende i forhold til
selvskadende adfærd end de begivenheder, som
er sket tidligere i livshistorien. Som det fremgår
af tabel 9.7, er følgende forhold gældende:
1. At have oplevet 4 eller flere af de nævnte livsbegivenheder inden for det sidste år er en belastende faktor for selvskade hos begge køn
(OR = 20,40? for drenge, p = 0,0029 og OR
= 16,60? for piger, p < 0,0001 i forhold til
unge, der ikke har oplevet nogle af de nævnte livsbegivenheder).
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2. At have oplevet 1, 2, 3 eller 4+ af de nævnte livsbegivenheder, der har berørt én meget
negativt inden for det sidste år, er en belastende faktor for selvskade hos begge køn.
Odds ratio stiger jo flere meget negative livsbegivenheder, de unge har oplevet (undtagelsen er, at 2 livsbegivenheder er mindre
belastende end 1 livsbegivenhed hos drenge, hvilket sikkert skyldes tilfældigheder).
For 4 eller flere livsbegivenheder, der har berørt dem meget negativt, er OR = 22,10? for
drenge, p < 0,0001 og OR = 7,95 for piger,
p < 0,0001 i forhold til unge, der ikke har
oplevet livsbegivenheder, der har berørt dem
meget negativt. Denne kønsforskel er signifikant (p = 0,0113).
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Tabel 9.7 Andelen af unge, der har oplevet livsbegivenheder og andelen af
unge, der har oplevet livsbegivenheder, der har berørt dem meget negativt, fordelt på køn og selvskade. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge

Piger

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)e

OR

P-værdi

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)
e

OR

P-værdi

0 livsbegivenheder

12,4

1,3

1,00

-

4,9

0,5

1,00

-

1 livsbegivenhed

18,4

2,7

1,35

0,8085

12,5

2,9

2,36

0,2688

Antal livsbegivenheder

2 livsbegivenheder

19,5

9,3

4,44

0,1644

15,6

8,8

5,66

0,0084

3 livsbegivenheder

17,7

16,0

8,39

0,0418

20,1

10,2

5,11

0,0262

4+ livsbegivenheder

32,1

70,7

20,4

0,0029

47,0

77,6

16,6 < 0,0001

0 livsbegivenheder

67,6

32,0

1,00

-

49,1

21,7

1,00

1 livsbegivenhed

Antal
livsbegivenheder,
der berører én meget negativt
-

17,4

22,7

2,76

0,0018

21,2

18,2

1,96 < 0,0001

2 livsbegivenheder

8,8

8,0

1,92

0,1592

15,9

20,7

2,96 < 0,0001

3 livsbegivenheder

4,1

14,7

7,59

< 0,0001

7,7

17,8

5,24 < 0,0001

4+ livsbegivenheder

2,2

22,7

22,1

< 0,0001

6,2

21,7

7,95 < 0,0001

9.7 Hvordan har de selvska- køn. Følelsen af ensomhed er knap så belastendende unge det?
de en faktor som dårligt humør. Belastende fakDe unge har besvaret en række spørgsmål om,
hvordan de har det (se kap. 6). Som det fremgår af tabel 9.8, er alle udsagn signifikante beskyttende eller belastende faktorer i forhold
til selvskade for begge køn. Der er en tydelig
tendens til, at udsagn, der vedrører humør og
stemningsleje, er de mest betydende faktorer
for selvskade. Blandt de beskyttende faktorer er
det ”tænker på sig selv som glad”, ”føler sig meget glad” og ”typen, som har en masse sjov”.
Kun udsagnet, ”føler sig som den person, som
vedkommende gerne vil være”, er en tilsvarende beskyttende faktor, mens udsagn som ”føler sig trist og ulykkelig” og ”er i så dårligt humør, at vedkommende ikke har lyst til at lave
noget”, er de mest belastende faktorer for begge

torer som bekymring om uvæsentlige ting, nervøsitet, manglende selvsikkerhed og selvværd er
knap så betydende faktorer som ensomhedsfølelsen. ”Oftest at føle sig som den person, som
vedkommende gerne vil være” er signifikant
mere beskyttende for drenge end for piger (p
= 0,465), og ”at være nervøs eller bange for at
ting ikke bliver som ønsket” er en mere belastende faktor for drenge.
De unge, som er meget bekymrede, har en signifikant risiko for at skade sig selv. Dette gælder
for begge køn.
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Tabel 9.8 Fordelingen af udsagnene i Weinberger Life Distress skalaen på køn
og selvskade. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge
Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)

OR

Piger
P-værdi

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)e

OR

P-værdi

Weinberger Life Distress
1. Typen, som har en masse
88,2
sjov

70,7

0,32 < 0,0001

84,4

70,6

0,44 < 0,0001

2. Føler sig meget glad

86,1

61,3

0,26 < 0,0001

82,8

64,0

0,37 < 0,0001

3. Tænker ofte på sig selv som
84,8
en glad person

58,7

0,25 < 0,0001

82,2

58,9

0,31 < 0,0001

4. Føler sig oftest som den person, som vedkommende gerne 77,0
vil være

41,3

0,21 < 0,0001

67,7

42,8

0,36 < 0,0001

5. Bekymrer sig for meget om
28,0
uvigtige ting

41,3

1,82

46,1

59,4

1,71 < 0,0001

6. Ikke særlig sikker på sig selv 16,0

38,7

3,31 < 0,0001

25,7

49,9

2,88 < 0,0001

7. Nervøs eller bange for at
ting ikke bliver, som vedkom- 11,8
mende gerne vil have det

40,0

4,98 < 0,0001

22,1

42,3

2,59 < 0,0001

8. Har i de sidste år følt sig
mere nervøs og bekymret end 10,2
nødvendigt

29,3

3,65 < 0,0001

18,2

41,4

3,17 < 0,0001

9. Føler sig ofte trist og ulykkelig

5,8

33,3

8,10 < 0,0001

10,7

36,0

4,69 < 0,0001

10. Kan ikke særlig godt lide
sig selv

7,5

22,7

3,62 < 0,0001

10,2

28,7

3,55 < 0,0001

11. Føler sig ensom

4,3

18,7

5,15 < 0,0001

5,0

20,4

4,87 < 0,0001

12. Er i så dårligt humør at
vedkommende har lyst til ingenting at lave

3,5

20,0

6,97 < 0,0001

5,4

19,0

4,13 < 0,0001
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Tabel 9.9 Weinberger score inddelt i tre intervaller fordelt på køn og selvskade.
Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge

Piger

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade (%)e

OR

P-værdi

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)e

OR

P-værdi

Score 12-25 (lavt Life
Distress)

68,0

28,0

1,00

-

50,3

21,9

1,00

-

Score 26-39 (middel
Life Distress)

29,6

48,0

3,94

< 0,0001

43,5

48,9

2,58

< 0,0001

Score 40+ (højt Life
Distress)

2,5

24,0

23,5

< 0,0001

6,2

29,2

10,9

< 0,0001

Weinberger score

Tabel 9.10 viser både de signifikant beskyttende faktorer og de signifikant belastende faktorer
for selvskade: At have det godt med sig selv er
en signifikant beskyttende faktor for begge køn.
Ikke at have det godt med sig selv det sidste halve år er en signifikant risikofaktor for selvskade hos begge køn. Kønsforskelle i disse fakto-

rers betydning for selvskade er signifikante, så
det ”at have det godt med sig selv det meste
af tiden” er mere beskyttende for drenge (p =
0,0130), og tilsvarende er det ”ikke at have haft
det godt med sig selv i mindst et halvt år” mere
belastende for drenge (p = 0,0104).

Tabel 9.10 Hvordan unge har det med sig selv fordelt på selvskade og køn.
Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge
Uden
Med
selvska- selvskade (%)
de (%)

OR

Piger
P-værdi

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)

OR

P-værdi

Har det med sig
selv
Har det godt med sig
selv det meste af tiden

96,4

70,7

0,09 < 0,0001

89,9

64,0

0,20

< 0,0001

Ikke haft det godt
med sig selv i mindst
et halvt år

2,3

25,3

14,49 < 0,0001

7,2

31,9

6,01

< 0,0001
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9.8 Mestring
I teorien om mestring (kap. 5) er der tre forhold i Antonovskys teoridannelse (1987), som
er centrale: at den unge forstår livsforhold og
kan skabe struktur på disse; at den unge føler, at
egne ressourcer eller ressourcer i omgivelserne
er til stede; at den unge finder, at krav og forventninger er udfordrende, og det giver mening
at bruge tid på dem og engagere sig i dem.
Som det fremgår af tabel 9.11, er alle Antonov-

ski-udsagnene meget signifikante beskyttende
faktorer mod selvskade. Den eneste undtagelse
er udsagnet ”Synes krav og forventninger er udfordrende”. Det udsagn er det færreste antal af
de unge helt eller delvist enige i.

Tabel 9.11 Andelen af unge der svarer helt eller delvis enige i følgende udsagn
fordelt på køn og selvskade. Odds ratio og p-værdi (logistisk regression)
Drenge
Uden Med
selv- selvska- skade
de
(%) (%)
Kan bede personer om hjælp

OR

Piger
P-værdi

Uden
selvskade
(%)

Med
selvskade
(%)

OR

P-værdi

84,9

65,3

0,33 < 0,0001

85,7

70,6

0,40

< 0,0001

Giver mening at engagere sig i
81,4
krav og forventninger

57,3

0,31 < 0,0001

81,6

62,5

0,38

< 0,0001

Forstår det, som sker i livet

85,5

57,3

0,23 < 0,0001

76,5

53,0

0,35

< 0,0001

I stand til at håndtere krav

80,8

56,0

0,30 < 0,0001

77,9

51,6

0,30

< 0,0001

Oplevelser er fornuftige, be77,3
gribelige

36,0

0,17 < 0,0001

66,3

38,7

0,32

< 0,0001

Kan skabe orden på over70,3
raskende hændelser

49,3

0,41

0,0002

58,2

37,2

0,43

< 0,0001

Synes krav og forventninger
62,7
er udfordrende

58,7

0,84

0,4800

59,9

56,4

0,87

0,2001

Scorer højere (i forhold til
53,1
scorer lavere)

14,7

0,15 < 0,0001

47,6

21,7

0,30

< 0,0001

9.10 Værdier
Det er meningsskabende for det enkelte menneske, når der er overensstemmelse mellem de
værdier eller mål i tilværelsen, personen prioriterer højt, og de krav og forventninger personen mødes med.
De unge, som har skadet sig selv, prioriterer de
”sociale værdier” tryghed i familien (signifikant
for begge køn), venskab (signifikant for drenge)
og fællesskab lavere end de unge, der ikke har
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skadet sig selv.
Sundhed prioriteres ligeledes lavere (signifikant for piger). Til gengæld prioriteres solidaritet og uafhængighed (signifikant for begge køn), viden og frihed (signifikant for piger) samt ærlighed (dog ikke signifikant) højere blandt unge med selvskade
end blandt unge uden selvskade. (Tabel 9.12)
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Tabel 9.12 Middelværdi for prioriteringen af de ti værdier i spørgeskemaet. Højeste prioritet af en værdi svarer til 1 osv., så laveste værdi svarer til 10. Middelværdi er fordelt på køn og selvskade. P-værdier for forskel i prioriteringen af
de enkelte værdier (χ2-test). Værdierne er listet i prioriteret rækkefølge.
Drenge/Mænd
Ikke-selvskade

Piger/kvinder

Selvskade

Ikke-selvskade

Selvskade

Middelv

Std.
afv

Middelv

Stdv

pværdi

Middelv

Std.
afv

Middelv

Stdv

pværdi

3,26

2,31

4,31

2,57

0,0109

3,15

2,07

3,58

2,49

0,0565

Tryghed i fa3,75
milien

2,65

5,52

3,18

0,0006

2,74

2,30

3,86

3,01

0,0000

Sundhed

4,52

2,84

5,12

3,11

0,1208

4,84

2,74

5,80

2,81

0,0005

Frihed

4,76

2,71

4,71

3,14

0,0902

5,14

2,56

4,46

2,54

0,0205

Ærlighed

5,71

2,49

4,95

2,46

0,2515

5,06

2,36

4,94

2,45

0,5210

Fællesskab

5,53

2,39

5,93

2,08

0,2764

5,74

2,33

5,85

2,39

0,9201

Solidaritet

6,84

2,37

6,00

2,55

0,0028

6,09

2,32

6,18

2,50

0,0376

Viden

6,23

2,66

6,10

3,11

0,4034

7,69

2,40

6,97

2,83

0,0048

Ligeværd

7,15

2,46

6,74

2,50

0,6123

6,89

2,25

6,45

2,36

0,3099

Uafhængighed

7,25

2,52

5,62

3,25

0,0008

7,67

2,46

6,91

2,88

0,0107

Venskab

At der er overensstemmelse mellem de unges
prioritering af værdier og det liv, som de unge
lever, er en signifikant beskyttende faktor for
begge køn (Drenge: OR = 0,41, p = 0,0006; piger: OR = 0,51, p < 0,0001).
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10.1 Indledning
Selvmordsforsøg er en bevidst handling, men
ikke en handling eller adfærd som en person udfører vanemæssigt eller dagligt. Personen ønsker forandringer og forsøger bevidst at
tage sit eget liv for at fremme disse forandringer (se kap. 3). Selvmordsforsøget kan være
nøje planlagt, idet personen også har besluttet
sig for hvilken metode, der skal anvendes og
hvilken tid, handlingen skal udføres på. Men
handlingen kan også være impulsiv, og valg af
metode kan være afhængig af den øjeblikkelige situation (fx hvilke piller, der er i hjemmet).

10.2 Tidligere forskning
Qin et al. (2009) har i en registerundersøgelse blandt 11-17-årige påvist, at flytning er en
væsentlig risikofaktor for både selvmordsforsøg og selvmord. En tidligere undersøgelse
(Zøllner og Christiansen, 2006) viser, at der
er en forøget signifikant risiko for, at personer
med en spiseforstyrrelse tager deres eget liv inden for en fireårig periode, efter at de har fået
en diagnose. Nygaard Christoffersen (1999)
finder i sin undersøgelse, at risikoen for selv
mordsforsøg blandt børn og unge øges, hvis
familien er blevet opløst.
Bjerke har i bogen Selvmord og selvmordsforsøg blandt unge (1991) givet en summarisk oversigt over hvilke baggrundsfaktorer i
opvæksten, forskning har synliggjort som værende af signifikant betydning for øgning af et
individs selvdestruktive dispositioner. Bjerke
nævner som det første opløste hjem som en
faktor, der går igen i de nævnte studier.
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En prospektiv norsk undersøgelse startede
i 1992 og blev afsluttet i 2006 (Wichstrøm,
2008). Denne undersøgelse viser, at der blandt
pigerne er sket en forøgelse af selvmordsforsøg
fra 10,6 % til 13,6 %, hvorimod der blandt
drengene ingen ændring ses.

10.3 Selvmordsforsøg, vanemæssig selvskade
Et enkelt forsøg på selvskade karakteriseres i
dette forskningsprojekt som et selvmordsforsøg. De, der har skadet sig selv flere gange,
bliver spurgt om hensigten med handlingen,
og hvor ofte de har forsøgt at skade sig selv.
Hvis de svarer bekræftende på, at de jævnligt har skadet sig selv for at få det bedre psykisk, karakteriseres de unges handlinger som
vanemæssig selvskadende adfærd (selvmutilation). Hvis de yderligere enkelte andre gange
har skadet sig selv af andre grunde end for at
få det bedre psykisk, karakteriseres de unges
handlinger som selvmordsforsøg. Unge med
flere forsøg på at skade sig selv, hvoraf ingen af
forsøgene skyldes, at de vil have det bedre psykisk, karakteriseres ligeledes som selvmordsforsøg (se definitionerne i kap. 3).
Et forsøg på at adskille selvskade i de to typer
af handlinger, selvmordsforsøg og vanemæssig
selvskade, ses i tabel 10.1
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Tabel 10.1 Andel af unge med selvmordsforsøg og vanemæssig selvskade fordelt på køn
Drenge (%)

Piger (%)

Ingen selvskade

95,6

80,7

87,3

Selvmordsforsøg

4,1

16,0

10,7

Vanemæssig selvskade

1,1

5,9

3,8

100,7

102,6

101,8

I alt

En større andel af pigerne end drengene har såvel selvmordsforsøg som vanemæssig selvskade.
At summen giver mere end 100 % skyldes, at

Alle (%)

nogle af de unge både har haft selvmordsforsøg
og vanemæssig selvskade.

Tabel 10.2 Metodevalg blandt unge med selvmordsforsøg, sidste gang de havde et selvmordsforsøg. P-værdi for kønsforskel (χ2-test).
Drenge (%)

Piger (%)

Alle (%)

Snittede sig i håndleddet

45

49

49

0,5107

Tog en overdosis piller

14

18

17

0,4966

Andet (fysisk skadevoldende handling)

30

14

17

0,0007

Drak store mængder alkohol

28

10

13

0,0001

1

3

2

0,5589

119

94

98

Andet (spiseforstyrrelseslignende handling)
I alt

Den mest anvendte metode blandt de unge,
som forsøger at begå selvmord, er at snitte sig
i håndleddet (ca. 50 %) efterfulgt af indtagelse
af overdosis piller, andre fysisk skadevoldende
handlinger og indtagelse af store mængder alkohol. Ganske få angiver handlinger, der mest
har karakter af at være udtryk for en spiseforstyrrelse.
Med hensyn til andre fysisk skadevoldende
handlinger og indtagelse af store mængder alkohol er der en signifikant større andel af mændene end kvinder, der angiver valg af disse metoder. Det kan diskuteres, om indtagelse af store mængder alkohol altid er en metode, eller
om det indtages med et andet formål, eller om
indtagelse af alkohol i stedet fremmer risikoen

P-værdi

for selvmordsforsøg. Hvis man sammenligner
disse resultater med registreringen af selvmords
forsøg, der resulterer i en kontakt med et sygehus, ses, at overdoser ikke fylder nær så meget i
denne undersøgelse som i registeret, mens snit
i håndleddet fylder mere. Det skyldes muligvis, at de unges metodevalg har stor indflydelse
på, om personer i de unges omgivelser eller evt.
de unge selv skønner, at hospitalsbehandling er
nødvendig efter et selvmordsforsøg. At ”I alt”
er større end 100 % skyldes, at der ved et selvmordsmordsforsøg kan anvendes flere metoder.
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10.4 Intentionen bag handlin- hyppigere blandt piger. En korrelationsanalyse
gen
viser, at intentioner kan deles op i 3 faktorer.
De unge, som har angivet, at de har haft et selvmordsforsøg (intentionen er en anden end at få
det bedre psykisk, som er intentionen bag vanemæssig selvskade), har kunnet krydse af ved et
antal andre intentioner.
Konklusion: de eneste intentioner, der angives
af flere drenge end piger, er ”måtte bare væk” og
”ville dø”. At ”ville straffe sig selv” forekommer

Disse tre faktorer er statistisk uafhængige. ”At
ville væk”/ ”at ville dø” forekommer hyppigere
hos drenge end piger, mens ”at straffe sig selv”
forekommer hyppigere hos piger. De øvrige intentioner sammenfattes under ”at teste”/”at påvirke andre”.

Tabel 10.3 Andelen af unge med selvmordsforsøg, der har angivet følgende
hensigter (intentioner med handlingen). P-værdi for kønsforskel (χ2-test).
Drenge
(%)

Piger
(%)

Alle (%)

P-værdi

Måtte bare væk

77

57

61

0,0027

Ville straffe sig selv

33

49

46

0,0197

Ville have hjælp

39

42

41

0,6662

Ville vise, hvor forfærdeligt han/hun hav25
de det

35

33

0,0988

Ville prøve at se, om der var nogen, der
23
virkelig holdt af ham/hende

27

26

0,5463

Ville dø

41

20

24

0,0003

Ville påvirke nogen

19

25

24

0,3018

Ønskede, at nogen ville lægge mærke til
17
ham/hende

25

23

0,1951

Ville give nogen skyldfølelse

17

19

19

0,7460

Ville hævne sig på nogen

13

18

18

0,2795

Ville forskrække nogen

6

11

10

0,1632

I alt

310

328

325

Tabel 10.4 Andelen af unge med selvmordsforsøg, der har angivet følgende
hensigter (intentioner med handlingen) . P-værdi for kønsforskel (χ2-test).
Drenge (%)

Piger (%)

Alle (%)

At teste/påvirke andre

61 %

70 %

68 %

0,1608

At ville væk/dø

81 %

60 %

63 %

0,0008

At straffe sig selv

33 %

49 %

46 %

0,0197
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Tabel 10.5. Korrelationsanalyse
Korrelation

p-værdi

At teste/påvirke andre * At ville væk/dø

0,066

0,1826

At teste/påvirke andre * At straffe sig selv

0,004

0,9345

At ville væk/dø * At straffe sig selv

0,052

0,2909

10.5 Hjælp og kontakt
33 % af drengene og 37 % af pigerne har ikke
talt med nogen om deres sidste selvmords
forsøg. De vigtigste samtalepartnere er venner/veninder og kærester og oftest på den unges eget initiativ. Forældre og søskende spiller
også en rolle som samtalepartnere i forhold til
deres selvmordsforsøg, og initiativet er for drengenes vedkommende mest familiens. Pigerne er
også her bedre end drenge til at tage initiativet.
Af de professionelle voksne er det oftest psykologer/psykiatere og de unges egen læge, der er
samtalepartnere. De unge har i gennemsnit haft
et par samtalepartnere (inklusiv den tredjedel
som slet ikke har haft nogen). Ingen af kønsforskellene er statistisk signifikante. At der er
forskel på kønnenes adfærd, når det drejer sig
om at bede om hjælp eller tale med nogen om
problemer, peges der også på af andre (Garde
2003; Jensen, 2002; Zlotnik 1995; Ludvigsen
og Nielsen, 2008).
I en undersøgelse af selvskade blandt de unge
i folkeskolen (Zøllner og Jensen, 2009) er det
ligeledes hovedparten af såvel drenge som pi-

ger, som ikke har talt med nogen om problemerne forud for sidste gang, de skadede sig selv,
og drengene viser en mere tilbageholdende adfærd mht. at indvie andre i problemerne end
pigerne.
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11 Sammenfatning, diskussion og
perspektiver
Den foreliggende undersøgelses mål er at afdække og belyse unges sårbarhed, tanker om
selvskade, selvskadende adfærd samt faktorer,
der knytter sig hertil. Målet er desuden at undersøge, hvilke værdier de unge prioriterer i
deres liv, og om de kan se en sammenhæng
mellem de værdier, de prioriterer højt og det
liv, de lever.

11.1 Deltagere
Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. I alt 3819 elever fra 18
skoler i Region Syddanmark har besvaret spørgeskemaet. 43 % af besvarelserne er fra elever i
gymnasiet, 40 % er fra HHX, 10 % fra HF og
7 % er fra HTX.

11.2 Trivsel og sårbarhed
Resultaterne viser helt tydelige kønsforskelle i sundhedsmæssig risikoadfærd. Indtagelse
af 10 eller flere genstande om ugen og indtagelse af narkotiske stoffer inden for det sidste
år er mere dominerende hos drengene, mens
spørgsmål, der relaterer til risiko for spiseforstyrrelser, mere er kendetegnende for pigerne.
Der er signifikant stor forskel på andelen af
drenge og piger, der drikker ved gymnasiefester arrangeret af skolen, drikker på cafeer eller
fredagsbar arrangeret af skolen.
De fleste elever har det godt med sig selv det
meste af tiden, men signifikant flere piger end
drenge har ikke haft det godt med sig selv i
mere end et halvt år. Eleverne har svaret på,
om de har oplevet et antal livsbegivenheder inden for det sidste år, og i bekræftende fald sva80

ret på, om det har berørt dem positivt, lidt negativt, noget negativt eller meget negativt. Resultaterne viser, at en større andel af pigerne
har en meget negativ oplevelse af at blive såret af nogen, vanskeligheder med skolearbejdet og at slå op med kæreste. Ligeledes har en
større andel af pigerne meget negativ oplevelse af tab af venskab, sygdom eller ulykke eller
død hos nærtstående samt at blive nedgjort,
at have pengeproblemer derhjemme eller sygdom eller ulykke hos en selv. Stort set er alle
livsbegivenheder en risikofaktor for sårbarhed.
Eksempelvis ses, at det at blive såret af nogen
er en risikofaktor for sårbarhed, også selv om
det ikke berører én meget negativt.
I spørgeskemaet indgår en værdiprioritering.
De nære relationer, venskab og tryghed i familien, prioriteres højest af begge køn. De fire lavest prioriterede er solidaritet, viden, ligeværd
og uafhængighed.

11.3 Overvejelser om selvskadende adfærd
12,8 % af de unge i den her foreliggende undersøgelse har alvorligt overvejet at skade sig
selv inden for det sidste år. Det er især de
unge kvinder, som har disse alvorlige overvejelser, og kønsforskellen er stærkt signifikant
(p < 0,00005). De eneste faktorer, der har betydning for alvorlige overvejelser om selvskade inden for det sidste år, er alder, hvor der
blandt piger med alvorlige overvejelser er en
overvægtaf ældre elever (20+ år). Ligeledes er
der forskel i boforhold, hvor en større andel af
unge med alvorlige overvejelser ikke bor med
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begge forældre. af ældre elever (20+ år). Ligeledes er der forskel i boforhold, hvor en større
andel af unge med alvorlige overvejelser ikke
bor med begge forældre.
At kunne regne med familien og betyde meget
for familien er de vigtigste beskyttende faktorer mod alvorlige overvejelser om selvskade sidste år for begge køn. Knap så vigtige er
at kunne regne med venner, betyde meget for
venner og trivsel i klassen. Næsten lige så beskyttende mod alvorlige overvejelser om selvskade er at kunne regne med lærerne. De største sundhedsrelaterede risikofaktorer for alvorlige overvejelser om selvskade sidste år blandt
de unge er rygning og forhold omkring spiseforstyrrelse. At blive såret af nogen er en risikofaktor for alvorlige overvejelser om selvskade, også selv om det ikke berører én meget negativt.

11.4 Selvskade og selvmordsforsøg
Kendetegnende for de unge, som skader sig
selv, er, at der er en signifikant større andel af
piger end af drenge. Dette er uanset, om det
er en eller flere gange, de forsøger at skade sig.
Kendetegnende er også, at en signifikant større andel af selvskadende unge ikke bor med
begge forældre.
De, der har skadet sig selv flere gange, bliver
spurgt om hensigten med handlingen, og hvor
ofte de har forsøgt at skade sig selv. Hvis de
svarer bekræftende på, at de jævnligt har skadet sig selv for at få det bedre psykisk, karakteriseres de unges handlinger som vanemæssig selvskadende adfærd (selvmutilation). Andelen af de unge, som angiver selvmutilation,
er 3,8 %, og nogle af de unge har både haft
selvmordsforsøg og vanemæssig selvskade.
Langt de fleste unge med vanemæssig selvska-

dende adfærd snitter sig på arme, ben og krop
(godt 90 %).
De vigtigste beskyttende faktorer mod selvskade er, at de unge (begge køn) kan regne med
familien, og at de betyder meget for familien,
venner og lærere. Endvidere viser resultaterne,
at det er beskyttende mod selvskade, at den
unge forstår livsforhold og kan skabe struktur
på disse; at den unge føler, at egne ressourcer
eller ressourcer i omgivelserne er til stede, og
at det giver mening at bruge tid på dem og engagere sig i dem. De unge, som har skadet sig
selv, prioriterer de ”sociale værdier” lavere end
de unge, der ikke har skadet sig selv. Sundhed
prioriteres ligeledes lavere. Til gengæld prioriteres solidaritet, uafhængighed, viden, frihed
samt ærlighed højere blandt unge med selvskade end unge uden selvskade.
Den mest anvendte metode blandt de unge,
som forsøger at begå selvmord, er at snitte sig
i håndleddet (ca. 50 %) efterfulgt af indtagelse af overdosis piller, andre fysisk skadevoldende handlinger og indtagelse af store mængder
alkohol. Hovedparten af de drenge, som har
forsøgt at begå selvmord, angiver, at intentionen var ”at ville væk”/ ”at ville dø”. Intentionen ”at straffe sig selv” forekommer hyppigere hos piger.
En tredjedel af de unge, som har forsøgt at begå
selvmord, har ikke talt med nogen om deres
sidste selvmordsforsøg. De unge, som har fortalt om selvmordsforsøget, har som samtalepartnere valgt venner/veninder og kærester og
oftest på den unges eget initiativ. Forældre og
søskende spiller også en rolle som samtalepartnere i forhold til de unges selvmordsforsøg,
og initiativet er for drengenes vedkommende
mest familiens.
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11.5 Diskussion

11.6 Perspektiver

Resultaterne skal naturligvis ses i lyset af de
metoder, som er anvendt. Det er de unge selv,
som svarer på spørgsmålene i skemaet, hvilket
må ses som en styrke. Eleverne har en alder,
hvor de ved, om de trives, om de tænker på
selvskade, og om de skader sig selv. Spørgeskemaet er afprøvet, og eleverne kan få hjælp til
at læse de enkelte spørgsmål, hvis de har læsevanskeligheder. Desuden er det en styrke, at
de unge med deres egne ord kan skrive om de
tanker og begrundelser, som er knyttet til sårbarheden og selvskaden.

Unges selvskade efterlader den enkelte forælder, lærer, nærmeste pårørende og fagpersoner
i en situation, hvor spørgsmålet om, hvad der
kunne have været gjort, naturligt bliver stillet.

Svaghederne ved undersøgelsen er, at det
ikke er muligt at følge eleverne over tid. I stedet får vi en viden om, hvordan den enkelte
unge havde det på det tidspunkt, eleven svarede på spørgeskemaet. Såfremt de havde været
cpr-nummer-baserede, havde det været muligt
at undersøge, om de unge efterfølgende havde forsøgt at begå selvmord eller havde begået
selvmord. Center for Selvmordsforskning fører Register for Selvmordsforsøg og Register
for Selvmord, hvorfor data er let tilgængelige.
Af besvarelserne kan det ses, at de unge har
haft vanskeligheder med at besvare spørgsmålet om værdiprioritering. Ved fortsat dataindsamling vil det være nødvendigt at overveje en
grundigere forklaring på, hvad prioritering er,
og hvordan de unge kan besvare spørgsmålet.
Samlet set giver undersøgelsen en opdateret
viden om de unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd. Det er en stor
styrke, at det i dette projekt er muligt at adskille selvskade, vanemæssig selvskade og selvmordsforsøg.
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Uddannelsesinstitutionerne er det sted, hvor
de unge og de voksne dagligt mødes. Derfor er
forebyggende arbejde inden for skolens rammer også af central betydning, uanset om det
drejer sig om sårbarhed, generel mistrivsel eller om selvskade.
Den foreliggende undersøgelse viser, at det er
nødvendigt at forebygge, således at mistrivsel
ikke fører til manglende tro på, at vanskeligheder ikke kan overvindes. Forebyggelsen bør
tage udgangspunkt i de unges egen forståelse
af livet og ikke den voksnes. Unge, som erfarer, at de bliver taget alvorligt, og som føler
sig værdsat og har tillid til egen formåen, har
ressourcer at trække på, når der opstår problemer. De problemer, de unge tumler med, kan
af voksne synes små og uden reel betydning,
men bør tolkes i lyset af den unges livssituation.
Det er vigtigt at have et særligt blik for de udsatte og sårbare unge, hvis livshistorie eller
livsforhold medfører, at der er særlig risiko for
selvskadende handlinger. Her tænkes bl.a. på
de unge, som har forsøgt at begå selvskade eller forsøgt at tage deres eget liv, eller hvor der i
nærmeste familie er selvmordsadfærd. De bør
have særlig opmærksomhed.
Når temaer som forebyggelse af fedme, rygning, indtagelse af alkohol, indtagelse af fast
food, brug af prævention og brug af stoffer
bringes op i den pædagogiske diskussion, har
vi med områder at gøre, hvor den unge ikke
skjuler sin adfærd. De nævnte temaer er ikke
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tabuiserede, og det er muligt at formidle fakta og viden som grundlag for en holdningsdiskussion.
Det forholder sig noget anderledes med temaet
selvskade. Som det er fremgået af resultaterne,
taler flertallet af de unge ikke med nogen forud
for handlingen. De forsøger ikke at få hjælp, efter a de har skadet sig selv, og kun få har kontakt til sundhedsvæsenet i forbindelse med selvskaden. De signaler, de sender, bliver ikke tolket af de signifikante voksne, og den selvskade,
som udføres, bliver ikke omtalt i den primære
sociale gruppe med henblik på hjælp og støtte.
Årsagerne til denne forskel er, at selvskade gennem mange år har været tabuiseret, og forældre
har fundet det vanskeligt at tage problemstillingen op i forbindelse med et emne som almindelig mistrivsel og sårbarhed. Ingen forældre ønsker at høre, at deres barn ikke vil leve mere.
Og lærerne er usikre på, hvor langt, de kan/bør
gå i forhold til den viden, de eventuelt har erhvervet gennem betroelser, stile, breve, samtaler
osv. Hvornår og på hvilken måde skal forældrene orienteres – og er det rigtigt at orientere forældrene? De unge, som opdager selvskaden eller selvmordsforsøget, eller som får betroet et
selvmordsforsøg, kan bringes til at afgive tavshedsløfte. Det sætter den unge i et etisk dilemma, som kan være vanskeligt at overskue.
De mest udsatte og sårbare af de unge, som
har deltaget i den her foreliggende undersøgelse, har fået tilbudt at deltage i et forebyggelsesforløb. Projektet, som hedder ”Travellers – Livet er en rejse”, er et psyko-educativt program,
som retter sig mod sårbare unge/selvskadende
unge. Projektet foregår på skolen i undervisningstiden sammen med andre sårbare/udsatte fra samme undervisningsinstitution (Bjergsø et al, 2009).

De sårbare unge identificeres på baggrund af
screening (besvarelse af spørgeskema) og tilbydes deltagelse i afgrænsede målrettede gruppe
forløb med andre unge. I forløbene trænes de
unges mestringsstrategier. De lærer at modtage
hjælp og støtte og at kompensere for deres svage sider, således at de kan indgå i et socialt netværk som værn mod mistrivsel. Den teoretiske
ramme fokuserer på 6 områder:
1. Fremme af psykisk og mental sundhed
2. Brug af metaforer/billeder
3. Meningsøvelser (Meaning Making) – et socialt, positivt perspektiv
4. Overlevelsesstrategier (mestring)
5. Social støtte (netværk)
Projektets grundtema er, at de unge skal lære at
håndtere negative livsoplevelser og fortsætte livet med troen på, at de kan mestre vanskeligheder. Unge skal have viden om, at menneskelivet grundlæggende består af gensidig afhængig
hed, og at de er medansvarlige aktører i det sociale miljø i skolen og i fritiden. Ensomhed og
social udstødning kan og bør gøres til genstand
for en debat med alle unge, og den passive tilskuerrolle og foragten for svaghed bør være fokusområde. Dertil kommer viden om, at skuffelser og nederlag hører med til det at leve et liv,
og at det er muligt med støtte fra gruppen og
fra voksne at tackle sådanne tildragelser på en
hensigtsmæssig måde. Sorg og tab skal ikke tabuiseres, således at den enkelte derigennem isoleres i en tid, hvor familien kan have vanskeligheder med at støtte den unge.
De sårbare unge og de unge, som tænker på at
skade sig, kan gennem social accept og støtte fra
andre unge og voksne få tillid til, at de er i stand
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til at mestre udfordringer og vanskeligheder –
og at livet er værd at leve.
Der er særlig tre hovedbegrundelser for, at en
tidlig sundhedsfremmende og forebyggende
indsats bør foregå i uddannelsesinstitutionerne.

1. Tanker om selvskadende adfærd og selvskadende adfærd er almindeligt i skolealderen.
2. Unge er naturligt samlet i uddannelsesinstitutionerne, således at intervention og evaluering kan udføres under hensyn til cost-benefit.
3. Uddannelsessteder er gode steder for sundhedsfremme og forebyggelse, fordi de unge i
større udstrækning søger hjælp der end hos
læger, psykologer og på hospitaler uden for
skolen.
Én af de mest kompetente forskere inden for
unges selvskadende adfærd (K. Hawton) peger i bogen By Their Own Young Hand (2006)
på, at en gennemgang af den internationale litteratur om unges selvskadende adfærd viser, at
mange forhold er skolerelaterede.
Det kan fx dreje sig om den unges faglige vanskeligheder, stor fraværsprocent
og negativ holdning til skolen og til skolearbejdet. Fra de danske undersøgelser ved vi desuden, at mobning eller at blive såret i skolen er
en meget belastende faktor for unges selvskadende adfærd.
Visionen er, at sårbare selvskadende unge i alle
kommuner får tilbud om at deltage i forebyggelsesprojektet Travellers, som har vist at give
gode resultater.

84

12 Summary, discussion and perspectives

12 Summary, discussion and
perspectives
The present study aims to identify and illuminate adolescents’ vulnerability, thoughts of
self-harm, self-harming actions, and factors related thereto. The objective includes an examination of which values the adolescents prioritize the highest and whether they can see a
connection between those values and the life
they lead.

12.1 Participants
The project is conducted as a questionnaire.
In total, 3,819 pupils from 18 schools in the
Region of Southern Denmark have answered
the questionnaire. 43 % are gathered from the
pupils at upper secondary level – the Gymnasium (STX), 40% are from pupils at the
Higher Commercial Examination Programme (HHX), 10% are at the Higher Prepatory
Examination (HF) and 7% are at the Higher
Technical Examination Programme (HTX).

12.2 Welfare and vulnerability
The results show distinct gender differences
in health-related risk-behaviour. Consumption of 10 or more units per week and ingestion of narcotic drugs within the last year are
more predominant in boys, while questions
relating to eating disorders are more characteristic of girls. There exists a significant difference in the proportion of boys and girls who
drink alcohol at school arrangements such as
parties, Friday bar or café.
The majority of the pupils are comfortable
with themselves most of the time, but signi-

ficantly more girls than boys have experienced poor personal welfare for more than half a
year. The pupils were asked whether they had
experienced any life-changing events within
the last year, and if so whether the event/-s had
been a positive, somewhat negative, rather negative or very negative experience. NEW:
Results show that a larger percentage of girls
have had a very negative experience of being
hurt by someone, having difficulties with
schoolwork, breaking up with boyfriend, loss
of friendship, illness or accident or death of
someone close, being put down, having economic problems at home or own illness or accident. Practically all life-changing events constitute a risk factor for vulnerability. For instance being hurt by someone is a risk factor
for vulnerability even if it does not affect one
very negatively.
The questionnaire includes a prioritization of
values. Close relations, friendship and security in the family are top priorities for both genders. The lowest priorities are solidarity, knowledge, equality and independence.

12.3 Considerations on selfharm
In the present study, 12.8 % of the adolescents have seriously considered self-harm within the last year. Particularly adolescent women experience serious considerations of selfharm and gender itself is highly significant (p
<0.00005). Among girls who seriously considered self-harm within the last year, the majority are elder pupils (of 20 years or older),
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also a larger part of those who seriously considered self-harm do not live with both parents.
For both genders, to be able to count on and
to matter to one’s family are the most important protective factors against serious considerations of self-harm within the last year. It is almost of equal importance to be able to count
on and matter to friends and to be comfortable in school. Being able to count on teachers is
also a major protective factor against self-harm.
The most important health-related risk factors
for serious considerations of self-harm within
the last year are smoking and eating disorders.
Being hurt by someone also constitutes a risk
factor for serious considerations of self-harm,
even if it does not affect one very negatively.

12.4 Self-Harm and attempted suicide
Adolescents who commit self-harm are characterized by a significantly larger percentage of
girls whether they harm themselves once or several times. A further characteristic is that a significant larger percentage of self-harming adolescents do not live with both parents.

on their family and knowing that they matter to their family. Furthermore, results show
that protective factors against self-harm include
that the adolescent understands and is able to
structure conditions of life; that the adolescent
feels that own resources or resources in his or
her surroundings are present; and that it makes
sense to spend time and effort on said resources. Adolescents who commit self-harm prioritize “social values” lower than adolescents who
do not commit self-harm. “Health” is also of
low prioritization for self-harming adolescents.
In contrast, solidarity, independence, knowledge, freedom and honesty are prioritized higher
by self-harming adolescents than by adolescents
who do not commit self-harm.
The most common method of attempted suicide among adolescents is cutting one’s wrist (app.
50 %), followed by ingestion of an overdose of
pills, other actions intended to cause physical
injuries, and the consumption of large quantities of alcohol. The majority of the boys who
attempt suicide indicate that their intention
was “to get away”/”wanting to die”. Attempted
suicides with the intention of “punishing themselves” are found more frequently among girls.

Those who committed self-harm several times
are questioned further about their intentions
and how often they have attempted self-harm.
If they affirm that they often commit self-harm
in order to feel better mentally, their actions
are classified as habitually self-harming actions
(self-mutilation). Adolescents who profess to
self-mutilation constitute 3.8 % and some suffer from both attempted suicide and habitually self-harm. A vast majority of adolescents who
commit self-harm cut their arms, legs and body
(app. 90%).

One third of adolescents who attempted to
commit suicide have not talked about their
last attempt to anyone. Adolescents who subsequently talked with someone chose friends or
girl-/boyfriends, and often the adolescent initiated the conversation. Parents and siblings also
function as confidants in connection with an
attempted suicide, and then the family often
initiates the conversion, particularly regarding
boys.

For both genders, the most important protective factor against self-harm is being able to count

Of course, results must be considered in light
of the applied methods. The adolescents them-
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selves answer the questionnaire, which is an advantage. The pupils are of an age where they
know whether they feel good about themselves,
whether they consider self-harm or whether
they commit self-harm. The questionnaire is
thoroughly tested, and dyslexic pupils can get
help with the questions. The adolescents use
their own words to describe thoughts and reasons connected with vulnerability and selfharm which is a further strength.
One weakness of the study is that it is impossible to follow up on the pupils. Instead we gain
knowledge of the state of each pupil at the time
of the questionnaire. Had the questionnaire
been based on the civil registration number, it
would be possible to examine if any of the adolescents had attempted to or committed suicide
subsequently. The Centre for Suicide Research
keeps the Registers for Suicide and for Suicide
Attempts, thus data would be easily accessible.
Answers show that the adolescents have difficulties with the question of prioritization of values. Further collection of data requires a renewed explanation of prioritization and how
the pupils are to answer the question.
On the whole, the study presents an updated
knowledge of the adolescents’ vulnerability,
thoughts of self-harm and self-harming behaviour. It is a great advantage that the project
distinguishes between self-harm, habitual selfharm, and attempted suicide.

12.6 Perspectives
Adolescents’ self-harm leaves the parents, teachers, close relatives/confidants and professionals in a situation where the question of what
could have been done comes naturally.
Adolescents and grown-ups meet daily at the

educational institutions. Therefore intervention
at the schools are of great importance, whether
the issue is vulnerability, poor personal welfare
or self-harm.
The present study shows that intervention is
necessary in order to prevent that poor personal welfare leads to lack of conviction that difficulties can be overcome. Prevention should be
based on the adolescents’, not the grown-up’s,
understanding of life. Adolescents who feel appreciated, who feel that they are taken serious
and who have confidence in their own abilities, have resources of their own when they encounter problems. Adolescents’ problems often
seem trivial to the grown-ups but must be considered in light of the adolescent’s situation.
It is important to focus on adolescents who are
exposed and vulnerable; whose lives indicate an
increased risk of committing self-harm. Special
attention must be paid to adolescents who previously have attempted to commit self-harm,
who have attempted suicide or who experience
suicidal behaviour in the family.
Where themes such as prevention of obesity,
smoking, alcohol consumption and consumption of fast food, use of contraception, or use of
drugs are brought up in the pedagogic discussion, adolescents do not hide their behaviour.
These themes are not tabooed, and it is possible to communicate facts and knowledge as basis for discussions.
It is somewhat different with self-harm. Results
indicate that the majority of self-harming adolescents do not talk to anyone prior to the action, they do not seek help afterwards and only
few come into contact with the Health Service
in connection with the self-harm. The adolescents’ signals are unnoticed by the significant
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grown-ups, and, in the primary social group,
self-harm is not mentioned with the intention
of getting help and support.

• The promotion of mental and emotional health
• Use of metaphors/images

This difference is caused by the fact that over
the years self-harm has been tabooed; also, parents find it difficult to discuss problems of general poor personal welfare and vulnerability.
No parents want to hear that their child does
not want to live. Also, regarding knowledge
they have acquired through confessions, essays,
letters, conversations etc teachers are uncertain
how to act. How and when are the parents to
be informed? The adolescents who discover or
are confided in the self-harming act or the attempted suicide must often promise not to tell.
Thus the adolescent find themselves in an ethical dilemma, which can be difficult to cope
with.
The most disadvantaged and vulnerable adolescents who participated in this study have subsequently been offered participation in an intervention programme. The project ”Travellers
- Life is a journey” is a psycho-educative program directed at vulnerable/self-harming adolescents. The project takes place at the school,
during hours, with other vulnerable/disadvantaged adolescents from the same educational
institution (Bjergsoe et al, 2009).
The vulnerable adolescents are identified based on screening (answering of a questionnaire) and are afterwards offered participation
in small-group sessions with other adolescents.
During the Travellers-programme, the adolescents are trained in coping strategies. They learn to accept help and support and to compensate for their weaknesses, thus enabling them to
enter social networks as protection against poor
personal welfare. The theoretical frame focuses
on 6 areas:
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• Meaningful Exercises (Making Meaning) - a
socially positive perspective
• Survival Strategies (coping)
• Social support (network)
The project’s basic theme is to teach adolescents
how to cope with negative experiences and how
to carry on with the conviction that they can
cope with difficulties. Adolescents must learn
that human life exists on mutual dependence,
and that they share responsibility for the social
environment at school and at leisure. Loneliness and social exclusion ought to be subjected
to debate involving all adolescents with focus
on the passive bystander and the contempt for
weakness. It is important to know that disappointments and frustrations are part of life and
that it is possible to cope with such occurrences in a suitable manner with the support of the
group and grown-ups. Sorrow and loss must
not be tabooed and thus isolating the individual at a time when the family have difficulties
suppor ting the adolescent.
Through social acceptance and support from
other adolescents and grown-ups, vulnerable adolescents and adolescents who consider
self-harm may gain confidence in their abilities
to cope with challenges and difficulties – and
discover that life is worth living.
That early health promotion and preventive efforts ought to take place in the educational institutions are based on the following arguments
in particular.

12 Summary, discussion and perspectives

• Thoughts of self-harm and self-harming behaviour are common during school age
• Usually, adolescents are present at the educational institutions, thus intervention and
evaluation can be performed with regards to
cost-benefit.
• Educational institutions are well placed for
the promotion of health and intervention as
adolescents to a greater extent seek help here
rather than consult doctors, psychologists or
hospitals outside the schools.
One of the most competent scientists in adolescents’ self-harming behaviour (K. Hawton)
points out in his book By Their Own Hand
(2006) that studying the international literature on adolescents’ self-harming behaviour
shows that many factors are school-related.
This may involve the adolescent’s academic difficulties, absence and a negative attitude to the
school and the school work. In addition, Danish studies show that being bullied or hurt in
school also constitute a major risk factor for the
adolescent’s self-harming behaviour.
The vision is to ensure that vulnerable self-harming adolescents of any municipality are offered participation in the intervention programme Travellers which has yielded good results.
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