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Forord
Relationer skaber håb.
Titlen på konferencen er valgt, fordi det er essensen af 20 års forskning.
Uanset hvilken metode og hvilke data, vi har anvendt, kan vi konstatere, at det er
et forskningsområde, som er særdeles vanskeligt. Alligevel er det positivt at kunne
se tilbage på forskningen og konkludere, at relationer skaber håb.
Vi har relation til nogen eller til noget. Relation kan ikke måles og vejes, men det er
i relationerne, vi udvikler os og lærer os selv at kende. Unge, ældre og meget gamle
mennesker er knyttet sammen på tværs af generationer. Vi kan lytte til hinanden
og leve os ind i hinandens verden. Vi kan være nærværende og tale sammen. Vores
relation kan være flygtig, men den kan også være langvarig og præget af dybe
samtaler om livet og døden.
Over halvdelen af de personer, som begår selvmord, har ikke en psykiatrisk
diagnose, men er mennesker, som har mistet håbet, og i stedet er fortvivlelsen sat
ind. Når vi i vores forskning har spurgt mennesker, som har haft meget alvorlige
selvmordstanker eller selvmordsforsøg, hvorfor de ikke begik selvmord, nævner de
fleste relationen til et andet menneske. Dette betyder ikke, at et andet menneske
fysisk behøver at være til stede og afværge selvmordet. Men det betyder, at der er
et andet menneske, som de måske gerne vil tale med igen, eller forsøge at knytte
sig til. De håber, at dagen i morgen bringer noget nyt med sig.

Centerleder, Ph.D.
Lilian Zøllner

1. Fra forskningsprojektet til Center for Selvmordsforskning

Internationalt har Verdensorganisationen WHO siden 1977 arbejdet med udformningen af en overordnet sundhedspolitisk strategi. Titlen var ”Sundhed for alle i år
2000”, og i 1984 blev en sådan tiltrådt af samtlige europæiske lande, herunder også
Danmark.

1985 Opbygning af et fælleseuropæisk forskningsprojekt
Året efter Danmark havde tiltrådt WHO´s sundhedspolitiske program (1985) blev
dr. med. Niels Juel-Nielsen, Odense Universitet opfordret til at deltage i
opbygningen og ledelsen af et fælleseuropæisk forskningsprojekt vedrørende
selvmordsforsøg initieret af WHO's europæiske hovedkontor.

1987 Foreløbig projektbeskrivelse
Til det planlagte forskningsprojekt skulle der udarbejdes en projektbeskrivelse og
cand. rer. soc. Unni Bille-Brahe blev tilknyttet og stod for alle kontakter til
henholdsvis Indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og hospitaler. Af brevene fra
1987 fremgår det, at forskningsprojektet er tænkt som en registerundersøgelse.

1988 Registerundersøgelse Fyns Amt
I januar 1988 forelå en kortfattet projektbeskrivelse med arbejdstitlen: Selvmordsforsøg i Fyns Amt. Den 21. april 1988 forelå der svar fra Den regionale
videnskabsetiske komité for Vejle og Fyns Amtskommune. Komiteen godkendte
den del af registerundersøgelsen, hvor der ikke var patientkontakt.

1989 Arbejdstitel Selvmordsforsøg i Danmark
Den 17. januar 1989 opfordrede Sundhedsstyrelsen de læger, som blev kontaktet i
forbindelse med projektets gennemførelse om at give deres støtte til
undersøgelsens gennemførelse med titlen The WHO-EURO Multicentre Study on
Parasuicide.

6

1990 Forlængelse af forskningsprojekt
Den 2. januar 1990 gav Registertilsynet tilsagn om, at forskningsprojektet måtte
forlænges. Af skrivelsen fremgår det, at projektet forventes at ophøre 31.
december 1991.

1991-1993 Samarbejdsaftale om data
Der blev den 20. december 1991 lavet en samarbejdsaftale vedrørende de danske
WHO/EPSIS- data. Af samarbejdsaftalen fremgik det, at udvalget ”skal forholde sig
for øje, at undersøgelser med forskellige formål og baseret på forskellige
forskningstraditioner udmærket kan anvende samme data uden at komme i konflikt
med hinanden.” Samarbejdsaftalen blev underskrevet d. 3. august 1993.

1995 Videreførelse af forskningsprojektet Selvmordsforsøg i Danmark
Den Videnskabsetiske Komité blev d. 7. april 1995 ansøgt om tilladelse til, at den
igangværende registrering af selvmordsforsøg blev udvidet til at stække sig til år
2000. Tilladelsen blev givet den 24. maj 1995, og Registertilsynet gav tilladelse d. 9.
juni 1995.

1997 Center for Selvmordsforskning
Første gang ordet Center for Selvmordsforskning forekommer offentlig er i 1997.
Den 22. august 1997 underskrev centerleder Unni Bille-Brahe og daværende
Socialminister Karen Jespersen Forskrifter for Registeret for Selvmordsforsøg. Disse
trådte i kraft d. 1. oktober 1997.

1999 Aflevering af elektronisk register til Rigsarkivet
Statens Arkiver, Rigsarkivet meddelte d. 7. juli 1999, at Registeret for
Selvmordsforsøg skulle bevares og afleveres inden 1. januar 2000.

2001 Offentligt forskningsprojekt: Registrering af selvmord og selvmordsforsøg
Den 11. september 2001 gav Datatilsynet tilladelse til et offentligt forskningsprojekt: Registrering af Selvmord og Selvmordsforsøg. Det var dermed første gang,
at såvel registrering af selvmord og registrering af selvmordsforsøg indgik i samme
meddelelse til Datatilsynet. Samme år blev Ph.D. Lilian Zøllner centerleder for
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Center for Selvmordsforskning.

2004 Etablering af interaktiv hjemmeside til statistiske forespørgsler
Den 21. april 2004 rettede Center for Selvmordsforskning henvendelse til
Datatilsynet med henblik på oprettelsen af en interaktiv hjemmeside med mulighed
for, at brugerne selv kunne foretage statistiske forespørgsler. Baggrunden var, at
Centeret modtog mange forespørgsler fra forskere og journalister, som ønskede
specifikke udtræk fra Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg.
Hjemmesiden var en realitet i 2004.

2005 Anden lovgivning for anmeldelsespligt til Videnskabsetisk
Komité
Den 6. januar 2005 henvendte Center for Selvmordsforskning sig til Den Videnskabsetiske Komité med henblik på en afklaring om fortsat anmeldelsespligt. Denne
pligt var nu bortfaldet.

2007 Amterne nedlægges, regionerne oprettes
Register for Selvmordsforsøg byggede udelukkende på data fra Fyns Amt. Landets
13 amter (herunder også Fyns Amt) blev nedlagt pr. 1. januar 2007. I stedet blev
der oprettet 5 regioner. Disse fem regioners hovedopgave blev bl.a.
sundhedsvæsenet.
Fyns Amt havde været anset for at være repræsentativt for hele landet, og befolkningen havde udgjort 1/10 af landets samlede befolkning. Som en tommelfingerregel havde man ganget antallet af registrerede selvmordsforsøg i Fyns Amt
med ti og derved fået et landsdækkende tal.
Da amterne blev nedlagt og regionerne opstod, blev beregningsgrundlaget for
Register for Selvmordsforsøg forskudt.
Som et eksempel kan nævnes, at Fyns Amt før 2007 havde sygehuse i bl.a. Odense,
Middelfart, Svendborg, Nyborg, Fåborg-Midtfyn samt på øerne Ærø og Langeland.
Der var til Register for Selvmordsforsøg blevet indsamlet data fra nogle af disse
sygehuse i Fyns Amt.
Da regionerne opstod kom nævnte sygehuse under Region Syddanmark, og under
denne region kom også sygehuse i bl.a. Aabenraa, Esbjerg og Vejle.
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2007-2011 Behov for udvidelse af indsamlingsområdet
I takt med udviklingen opstod der et behov for at Register for Selvmordsforsøg blev
udvidet til at omfatte Region Syddanmark. Den 9. august 2011 ansøgte Center for
Selvmordsforskning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomiske
midler til en undersøgelse om, hvorfor mennesker forsøger at begå selvmord.
Undersøgelsens formål var bl.a. at udvide dataindsamlingsområdet fra skadestuer i
det tidligere Fyns Amt til skadestuer i hele Region Syddanmark. Ministeriet fandt
projektet nyttigt og relevant, og støttede udvidelsen af indsamlingsområdet i
Region Syddanmark.

2012 Anmodning om udvidelse af indsamlingsområdet for data til
Register for Selvmordsforsøg
Den 18. juni 2012 ansøgte Center for Selvmordsforskning om tilsagn til at indhente
oplysninger fra patientjournaler og skadekort i hele Region Syddanmark.
Den 6. september 2012 modtog Centeret svar fra Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse. Svaret var omfattende og indeholdt en gennemgang af lovgivning på
området. Konklusionen lød:
”Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at videregivelse af de omhandlede
helbredsoplysninger til Center for Selvmordsforsøg – såvel før som efter udvidelsen
af indsamlingsområdet for data til register for Selvmordsforsøg – ligger inden for
rammerne af Sundhedslovens & 43, stk. 2 nr. 1 jf. persondataloven § 10, stk. 1.”
På den baggrund indledte Center for Selvmordsforskning dataindsamling i hele
Region Syddanmark.

2013 Indledning af dataindsamling fra alle fem regioner
Den 28. maj 2013 ansøgte Center for Selvmordsforskning Datatilsynet om tilladelse
til at indsamle data i samtlige regioner. Den 7. juni 2013 forelå der svar:
”Ændringerne giver ikke datatilsynet anledning til bemærkninger.”
Den 15. oktober 2013 trådte ”Forskrifter For Center for Selvmordsforsknings
Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord” i kraft. Center for
Selvmordsforskning rettede henvendelse til regionerne med henblik på
dataindsamling.
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2015-2016 Offentlig debat om Sundhedsstyrelsens henvisning til
Register for Selvmordsforsøg.
I foråret 2015 opstod der en voldsom offentlig debat om ændringer i regler for
læger vedr. medicinering af unge.
Sundhedsstyrelsen anvendte og henviste til Register for Selvmordsforsøg i
forbindelse med disse ændringer for læger, hvilket medførte, at Center for
Selvmordsforskning fik en lang række spørgsmål om Sundhedsstyrelsens afgørelse.
Den 11. august 2015 henvendte Center for Selvmordsforskning sig til
Sundhedsstyrelsen og gjorde rede for de mange henvendelser Centeret fik. Den 12.
august modtog Center for Selvmordsforskning svar fra Sundhedsstyrelsen: ”… Vi ser
frem til at få landsdækkende data på området.” Den 22. september 2015 rettede
Center for Selvmordsforskning henvendelse til Datatilsynet med henblik på at
behandle personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed.
Den 7. oktober 2015 forelå der svar, hvoraf det fremgår, at personoplysninger kun
må bruges til forskning eller statistik.
Debatten om manglende data til et landsdækkende Register for Selvmordsforsøg
og Sundhedsstyrelsens beslutning om ændringer for lægers behandling af unge
fortsatte i 2015 og 2016.

2016-2017 Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg
Den 2. februar 2016 fik Center for Selvmordsforskning foretræde for Folketingets
Sundhedsudvalg. Socialministeriet og Sundhedsministeriet skulle derefter forsøge
at nå til en afklaring af tilladelse til et landsdækkende Register for Selvmordsforsøg.
D. 2. maj 2017 fik Center for Selvmordsforskning igen foretræde for Folketingets
Sundhedsudvalg med henblik på en afklaring om indsamling af data i landets fem
regioner. Muligheden for, at Center for Selvmordsforskning får en hjemmel til
indsamling af data indgår i fortløbende debat.
Indtil dette er afklaret, har Centeret tilladelse til at indsamle data i Region
Nordjylland og Region Sjælland.
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2. Centerets formål
Formålet med Center for Selvmordsforskning er blevet ændret. Indtil 2011 stod der
bl.a., at Center for Selvmordsforskning skulle drive epidemiologisk og årsagsorienteret forskning vedrørende selvmordsadfærd.
I dag er Centerets formål følgende:



at forske i belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd og
anden selvskadende adfærd



at føre to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for
Selvmord for at bidrage med viden om selvmordsadfærd



at samle, koordinere og formidle kvantitativ og kvalitativ viden om
selvmords- og selvskadende adfærd og forebyggelse med henblik på at
anvende denne viden i indsatsen for at forebygge selvmordsadfærd



at bidrage med viden, der kan danne grundlag for undervisning og
uddannelse af de personalegrupper, der til daglig arbejder blandt de
grupper, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj at foreslå
indsatsområder i det forebyggende arbejde.
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3. Register for Selvmord
Figur 3.1, som angiver udviklingen i selvmordsraterne1 for perioden 1995-2015,
viser, at den samlede rate for begge køn er faldende. Rateniveauet for begge køn
var i 1995 på 21 og faldt til 12 i 2015. Rateudviklingen for mænd og kvinder viser
også en faldende tendens i perioden, men dog med den forskel, at mænd har
betydelig højere rater end kvinder, og mændenes rater falder ikke med den samme
styrke.
I 1995 var raten for mændene på 30, og den er gennem perioden faldet til 17 (fald
på 43%), mens kvindernes rate var på 14 i 1995 og faldt til 7 i 2015 (fald på 50%).
Raten for kvinder er stagneret siden år 2010, hvor den har ligget på 7. Det forholder
sig anderledes ustabilt for mænd, idet der både ses en stigning og et fald.
Kønsratioen (forholdet mellem mænd og kvinders selvmordsrater) beregnes til 2,1
i 1995 og 2,4 i 2015, hvilket betyder, at hver gang 1 kvinde tog sit eget liv i 2015, var
der 2 mænd der gjorde det.
Figur 3.1 Selvmordsrater fordelt på køn i perioden 1995-2015
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4. Register for Selvmordsforsøg
Register for Selvmordsforsøg er det eneste validerede register i Danmark, der
specifikt opgør selvmordsforsøg. I registeret bliver hvert eneste selvmordsforsøg
individuelt valideret ved gennemlæsning af journaler.
Registeret indeholder kun data vedrørende personer, som er indbragt på sygehus
som følge af forsøg på at begå selvmord.
Figur 4.1 viser udviklingen i selvmordsforsøgsraterne2 for perioden 1995-2011. Af
figuren ses, at til trods flere svage stigninger i selvmordsforsøgsraten for begge køn,
har udviklingen i forsøgsraten været faldende. Rateniveauet for begge køn var i
1995 på 184 og faldt med 34% til 122 i 2011.
Mændene har den laveste selvmordsforsøgsrate. I 1995 havde mænd en
forsøgsrate på 152. Raten faldt til 91 i 2011, hvilket svarer til et fald på 40%. I 1995
havde kvinder en forsøgsrate på 215, og i 2011 faldt den til 153, hvilket er et fald på
29%.
Kønsratioen (forholdet mellem mænd og kvinders selvmordsforsøg), viser et fald
fra 0,7 i 1995 til 0,6 i 2011. Det betyder, at hver gang 100 kvinder i 2011 forsøgte at
begå selvmord, var der 60 mænd, der gjorde det.
Figur 4.1 Selvmordsforsøgsrater fordelt på køn i perioden 1995-2011
Selvmordsforsøgsrater 1995-2011
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Indsamling af data i to regioner
Der er indtil d.d. indsamlet data fra Region Sjælland for årene 2012-2015 og fra
Region Nordjylland for årene 2012-2015 (samt på nogle hospitaler i Region
Syddanmark). Dataindsamling for 2016 er planlagt primo 2017.
Data i register for selvmordsforsøg omfatter:
Alder
Køn
Tidspunkt for forsøg, dato samt klokkeslæt om muligt
Metode (ved medicinforgiftning, anvendte præparater samt
dosis af hvert enkelt præparat)
Bagvedliggende og udløsende omstændigheder
Registreringskoder, registreringssted.

De indsamlede data fra Region Nordjylland og Region Sjælland viser store forskelle.

Antal selvmordsforsøg 2012-2015
ÅR

Region Nordjylland

Region Sjælland

2012
2013
2014
2015

226
204
442
513

229
258
218
182

Efter endt dataindsamling modtager hver region/sygehus tilbagemeldinger med de
samlede resultater af dataindsamling i netop deres region. Dette er en service fra
Center for Selvmordsforskning, der gratis giver regionerne en enestående mulighed
for at kunne anvende disse data i et forebyggende perspektiv.
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5. Ungdomsbarometer
Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning indsamlet data fra unge på uddannelsesinstitutioner i hele landet. I 2017 har Centeret 38.558 besvarelser fra unge i
alderen 13-19 år. Tre områder er gengangere hvert år: Selvskade, alvorlige tanker
om selvskade og sårbarhed.
I takt med tidens udvikling er der blevet taget forskellige temaer op fx spiseforstyrrelser, etniske minoriteter, familie, sundhed, anbragte unge, sociale medier,
søvn, forældres skilsmisse og bedsteforældre. Hver enkelt uddannelsesinstitution
får en tilbagemelding om elevernes selvskade, alvorlige tanker om selvskade og
sårbarhed.
Gennem alle årene har det primært været piger, som har skadet sig selv. Fra 2001
til 2017 er procentandelen af piger, som har skadet sig selv én eller flere gange,
forøget (fra 16,8% til 24,5%). I 2001 var der næsten 4 gange så mange piger end
drenge, som havde skadet sig selv én eller flere gange. I 2017 var der omtrent 3
gange så mange piger som drenge, der havde skadet sig selv.
Fig. 5.1 Selvskade blandt de 13-19 årige fra 2001 til 2017
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