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Projektets 
formål/hovedproblemstilling 
 

Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive 16-19-årige 
unges tanker om selvmord/selvskade samt selvskadende adfærd og 
på den baggrund igangsætte forskningsbaseret forebyggelse rettet 



mod den unge selv. Formålet er endvidere at bidrage til 
indarbejdelse af handleplaner i de gymnasiale uddannelser. 
 

Baggrund for projektet 
(Dette felt kan anvendes til at 
beskrive sammenhængen med 
tidligere forskningsprojekter – eller 
tilknytning til praksisfelt) 

Selvmordsadfærd blandt de 15-19-årige unge har inden for de 
seneste år været et stigende problem såvel i Danmark som i de 
øvrige europæiske lande. I Danmark er raten for selvmordsforsøg 
blandt de 15-19-årige kvinder steget med 322 % fra 1990-2003. 
Selvmordsforsøg blandt kvinder i 20-29-års alderen ligger efter 
2001 på et niveau, som er 50 % højere end niveauet op gennem 
1990’erne (Register for Selvmordsforsøg, Center for 
Selvmordsforskning). 
 
WHO/EURO studier har siden 1989 vist, at 10 % de unge, som har 
gennemført et selvmordsforsøg, gentager forsøget inden for det 
følgende år (Hultén et al, 2002). Hovedparten af de unge, som 
begår selvmord har forud haft psykosociale problemer, som ikke er 
blevet opdaget eller behandlet (Wassermann, 2001). Danske 
undersøgelser af unge i folkeskolen (Zøllner, 2002) viser, at langt 
de fleste unge, som skader sig selv, ikke forud har talt med nogen 
om deres problemer og kun meget få har fået hjælp efter deres 
selvskadende handling. De har vanskeligheder ved at mestre 
problemer, livsomstændigheder og livshændelser, og handler i 
stedet selvskadende som et råb om hjælp. 
    
På Ministerkonferencen i Helsinki Januar 2005, Mental Health in 
Europe: Implementation Plan 2005-2010 WHO Europe tilsluttede 
Danmark sig Action Plan for Europe vedrørende forskningsbaseret 
selvmordsforebyggelse rettet mod unge med selvmordsadfærd, 
depressioner og mistrivsel. I samarbejde med WHO-Collaborating 
Centre i Sverige, Irland, Estland og Italien har Center for 
Selvmordsforskning,- som også er et WHO-Collaborating Center, - 
taget skridt til at igangsætte projektet Saving Young Lives ved en 
samlet ansøgning til EU samt ved ansøgning til de ovenfornævnte 
respektive lande. I Danmark igangsættes projektet tilpasset 
kulturelle og nationale forhold og behov. 
 

Metode og indhold Det foreliggende projekts metoder er valgt med henblik på at 
opfange flest mulige beskyttende og belastende faktorer som 
grundlag for forskningsbaseret forebyggelse.  I ” Factors associated 
with suicidal phenomena in adolescents: A systematic review of 
pupulation-based studies” (Evans et al. , 2004) peges på en række 
faktorer, som enten slet ikke er belyst eller som ikke er 
tilstrækkelig belyst.  
 
På nævnte baggrund omfatter projektet 

• Spørgeskemaundersøgelse 
• Interviewundersøgelse 
• Gruppeforløb 
• Handleplaner 

 



Metoden vil sikre viden om tanker om selvskade eller selvmord, 
hvilket gør det muligt at igangsætte forebyggelse på et tidligt 
tidspunkt. I følge WHO (2004) er uddannelsesinstitutioner et af de 
vigtigste steder for forebyggelsesinitiativer, når det gælder unge 
mennesker. 
 

Målgruppe Gruppen af unge i de videregående ungdomsuddannelser 
 

Evaluerings- og 
formidlingsovervejelser 

Projektet afsluttes med en rapport samt artikler. Sideløbende 
formidles erfaringer fra i gangsatte forebyggelsestiltag med henblik 
på at udbrede disse til WHO-samarbejdspartnere. 
 
Evaluering vil ske gennem præsentation på nationale og 
internationale seminarer og konferencer samt i 
samarbejde med WHO set i relation til det europæiske 
netværkssamarbejde. 
 
Formidlingen vil i øvrigt foregå i takt med, at der indhøstes viden 
om unges selvskade og om forebyggelse heraf formidles denne på 
centerets hjemmeside i form af Faktahæfter til brug i uddannelse 
og efteruddannelse af personale på forebyggelsescentre og 
skadestuer samt praktiserende læger, sygeplejersker, præster, 
studievejledere, lærere og frivillige organisationer. Faktahæfter kan 
downloades fra Centres hjemmeside til brug for alle interesserede. 
Desuden formidles viden gennem præsentationer og oplæg ved 
seminarer og konferencer for fagpersoner. Med henblik på at 
kanalisere viden og erfaringer fra forebyggelsestiltag vedrørende 
unge oversættes centrale erfaringer fra forsknings- og 
forebyggelsesarbejdet til engelsk. Formidling sker løbende via 
centerets hjemmeside. 
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