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Differentiere: 

 

 Mode ( piercing, tatovering) 

 Seksuel tilfredsstillelse 

 Vise sig , være Cool 

 stammeadfærd 
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Selvskadende adfærd 
 Definition: 

 

 En handling hvormed man forsøger at ændre sit 
humør ved at påføre sig en fysisk skade, der er 
alvorlig nok til at forårsage vævsskade på ens 
krop 

 

 Self-harm is the deliberate act of causing injury 
to one's body  

 (2003, ”Pale Reflections”  a Florida based company offering treatment programs for 

eating disorders. ) 
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Selvdestruktivitet 
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Selvdestruktivitet 
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NORMALE - NEUROTISKE  

1. ARBEJDE & KÆRLIGHED 

2. KAPACITET  
  Kende sig selv- 
  Søge erkendelse - 
  Evne at være alene - 
  Tåle Intimitet  
   Kunne fastholde venskaber - 
  Være kreative . 

3. HELE SELV-OBJEKT RELATIONER 
  (Objekt konstans) 
  Integration/identitet - 
  Gøre onde eller gode ting og stadig forblive  

 den samme. 

 

4. HOVEDTEMAER 
  Formå seksualitet 
  Formå konkurrence/udfordringer 
  At blive sikker på sig selv omkring sin 
  seksualitet og formåen. 
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What Self Injury Is 

 

 

NOTE: This section contains potentially distressing material.  

If you self-injure now or have in the past, please make 

 yourself safe before reading this section;  

it may intensify your urge to harm. 

 

Favazza (1998) states, quite definitively, that  

. . . self-mutilation is distinct from suicide. Major reviews  

have upheld this distinction. . . A basic understanding  

is that a person who truly attempts suicide seeks to end all feelings  

whereas a person who self-mutilates seeks to feel better. 
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Favazza (1998) notes that only recently has it become 

generally recognized that self-harm is a morbid form of 

coping, one which is often turned to when suicide seems 

inescapable.  

 

He writes that "traditionally it has been trivialized 

([delicate] wrist cutting), misidentified (suicide attempt) 

and regarding solely as a symptom of borderline 

personality disorder. 

 



bent kawa maj 2011 

Typiske metoder at skade sig selv på:   

 

•Skære sig – typisk barberblade – men alt skarpt kan bruges 

 

•Kradse og ridse sig med negle, sikkerhedsnåle, tegnestifter etc 

 

•Brænde sig med cigarette, ligther etc 

 

•Slå sig med næverne ofte på ben eller bryst 
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Self-harm (cont) 

 

•Bide sig til der kommer sår eller det bløder 

 

•Slå hovedet mod væg eller lignende 

 

•Forgifte sig med små mængder giftigt matriale 

 

•Forhindre sår i at hele 

 

•Medicin overforbrug 
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Forekomst: 

?? 

 

 

Måske 1 ud af 10 teenagers  

langt flest piger ( 7 gange flere) 
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Selvskadende adfærd 

 Som regel ikke suicidale 

 Ofte i forbindelse med stress eller 

belastninger 

 Fra overfladiske snitsår til meget alvorlige 

sår som giver permanente ar 
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Selvskadende adfærd 

 Indikerer at de i deres udvikling ikke fik 

lært at håndtere overvældende følelser 

eller stress 

 En form for ”coping” 

 Bruges til at forblive rolige, have kontrol 

eller blot at føle noget 
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HVORFOR: 

 

 

 

 

•en måde at genvinde lidt kontrol over sin tilstand 

•foregår ofte  under stress eller spænding 

•ikke for at søge opmærksomhed –  

udføres oftest alene - og man er flov over det 



bent kawa©2012     

Lindrende 

 Føle smerte udvendigt i stedet for indeni 

 håndtere følelser 

 Udtrykke vrede mod sig selv 

 At føle sig i live og tilstede 
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En måde at kommunikere 

 For at fortælle folk at de behøver hjælp 

 For at få folks opmærksomhed 

 For at fortælle at de behøver at være på et 

hospital 
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 Få folk til at reagere på deres handlinger     

 For at få omsorg 

 For at få andre til at føle sig skyldige 

 For at skræmme folk væk 

 For at komme væk fra stress og ansvar 

 For at manipulere situationer eller folk 
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Selvskadende adfærd 

 Skambaserede syndromer 

 symptom der sladrer om et problem 

 forsøg på en løsning 

 udløser mere skam 

 

 andre eksempler:  
 Spiseforstyrrelser og misbrug 
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Selvskade-syndrom 

Næsten konstante tanker om at skade sig selv 

 

Manglende evne til at modstå impulser 

 

Stigende spænding forud for selvmutilerende adfærd 

 

Lettelse/gratifikation efter selvmutilerende adfærd 

 

Smertetærskel stiger 

og selvmutilerende adfærd forbindes 

med egentlig lyst 
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Hvorfor får selvskadende adfærd 

en til at føle sig bedre 

 Reducerer fysiologisk og psykologisk 

spænding øjeblikkeligt 

 Nogle mennesker har aldrig lært at 

håndtere/ cope svære situationer 

 Neurotransmittere 

(Serotonin)    
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Selvmordsforsøg/  

selvskadende adfærd 

 Maladaptiv coping – en måde at holde sig i 

live på 

 Selv om de senere forsøger at begå 

selvmord, vil det ofte være med en metode 

som er forskellig fra deres foretrukne 

metode til at skade sig selv 
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                                 Teorier 
 Selvskadende adfærd frigør 

endorphiner ( som også frigøres af f.eks kokain og alkohol.) 

 Handlingen løsner den emotionellle 
spænding 
(forstærker adfærden) 

 Følelserne som fører til handlingen svarer til 
dem som en misbruger oplever ved abstinens 
( angst, anspændthed, agitation og vrede ). Som 
ved et fix opleves velbehag ved den fysiske 
smerte. 

 Selvskadende adfærd bliver ofte en obsessiv-
compulsiv handlemåde – og uanset talrige 
forsøg på at holde op, fortsætter deres 
adfærd i voksenalderen.  
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Debut 

 Den første selvskadende handling sker ofte mellem 10 
og 16 års alderen, ofte i forbindelse med væsentlige 
ændringer i den unges liv, eller en familiehistorie med 
vold og misbrug. 

 Starter ofte i adolescensen og fortsætter i voksenalderen 

 Adfærden fortsætter ofte uden kontrol eller behov for 
opmærksomhed. Der er et ønske om at omsætter 
følelsesmæssig smerte til en fysisk, mere kontrollerbar, 
smerte – samt til det beskrevne misbrugsagtige mønster 
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Behandling 

 Ikke tilladt – farligt, hæmmende, 
destruktivt, vanedannende  

 Lære andre måder at ”cope” på  
a) afledning eller bryde mønstret: dans, 
male, yoga, fysisk aktivitet, udtrykke sig 
selv 
b) udløsende faktorer – her og nu 

  Afdække evt årsager 
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Behandling akut 

 Behandle deres skade, uden restriktioner, 

straf eller ironi 

 Hvis de er i ro, så anbefale eller henvise til 

hjælp – men ikke lange psykologiske 

udredninger i den fase 

(smede medens jernet er koldt) 
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Professionel hjælp 

 Hvis man som behandler har det dårligt med 

selvskadende adfærd : chokeres, vrede, frygt, 

afsky – videre henvise. Men gøre opmærksom 

på at det bunder hos en selv. 

 Deres adfærd er som regel en reaktion på en 

følelsesmæssig konflikt og sædvanligvis ikke 

med hensigt på at frustrere behandlere  
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krisekort 

 F. eks. 

 

Tag et varmt bad 

Ring til Hanne (telefon 12345670) 

Ring til modtagelsen (telefon 35456202) 

Musik (Eric Clapton) 

Løb en tur 

Spis en plade chokolade 
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Selvskade/behandlingmål 

 

 Symbolisering/evne til mentalisering 

 

 Kommunikere følelser og tanker på  

alderssvarende vis 
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Forebyggelse af recidiv 

 hvad kan udløse selvskadende adfærd? 
(situationer, oplevelser, tanker, 
mennesker, musik, lugte etc) 

 

      hvad gør du i stedet for? 

 

      opdateret krisekort med plan 
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 Personlighedstyper 

Extrovert 

Extrovert style 

Talkative and open 

Show emotions 

Act before thinking 

Like to be with people 

Introvert 

Introvert style 

Quiet, thoughtful 

Keep emotions private 

Think before acting 

Like to spend time alone 
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Borderline personlighedsforstyrrelse 
Det kræves, at mindst 5 punkter skal opfyldes, før diagnosen må stilles 

 Personen gør sig voldsomme anstrengelser for at undgå at blive svigtet - det være sig reelt eller  

 på fantasiplan. 

 Personen har et mønster med intense og ustabile relationer til andre mennesker, karakteriseret af  

 skiftevis overdreven idealisering eller devaluering. 

 Identitetsforstyrrelser. Der er et udtalt og vedvarende ustabil selvopfattelse og selvbillede. 

 Personen er impulsiv på mindst to områder, som potentielt er selvdestruktivt (f.eks. sex, spiritus  

 eller stoffer, mad, penge m.m). 

 Tilbagevendende selvmordsforsøg eller selvmordstrusler eller selvskadende handlinger. 

 Stemningsmæssige ustabile (f.eks. intens vredladne, irritable eller angste - ofte varer det kun  

 timer og sjældent mere end et par dage). 

 Kronisk oplevelse af tomhed. 

 Uforudsigelige intense vredesudbrud eller problemer med at kontrollere vreden (f.eks. voldsomt  

 temperament, konstant vrede, hyppige fysiske konflikter. 

 Forbigående stress udløst af vrangforestillinger eller alvorlige svigt i opfattelsen af virkeligheden.  

Forekomsten i befolkningen af borderline personlighedsforstyrrelser regnes til ca. 2%. Der 

er meget stor dominans af kvinder, som udgør ca. 75% af tilstandene. 
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Schizoide personlighedsforstyrrelse 

 Ingen ydre glæde ved aktiviteter. 

 Emotionel kølighed, fjernhed og manglende stemningsudsving.  

 Nedsat evne til at udtrykke følelser (glæde eller vrede). 

 Virker indifferent overfor ros eller kritik. 

 Ringe seksuel interesse. 

 Foretrækker generelt soloaktiviteter.  

 Udtalt optagethed af sig selv og deres fantasiverden.  

 Manglende interesse for venskab og fortrolighed. 

 Manglende fornemmelse for sociale former.   

Differentialdiagnose: Lettere autistiske tilstande og især Asperger’s syndrom (se i øvrigt 

kapitel 7), kan ligne de skizoide tilstande. Men disse tilstande frembyder en mere alvorlig 

forstyrrelse i den sociale interaktion og iøjnefaldende stereotype adfærdsmønstre og interesser.  

De evasive eller tvangsprægede personlighedsforstyrrelser præget af hæmning og 

tilbagetrukkethed har også en del lighedspunkter med den skizoide personlighedsforstyrrelse.  

Diagnostiske karakteristika 
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Avoidant Personality Disorder 
Gennemgående mønster af social ubehag, frygt for negativ evaluering og ængstelse  

kendetegnet ved mindst 4 af følgende: 

 Bliver let såret ved kritik eller mishag. 

 Har ingen tætte venner eller fortrolige (eller kun én enkelt) udover 1. leds pårørende. 

 Er modstander af at blive involveret med andre, hvis ikke de er sikre på at blive   

 accepteret.   

 Undgår sociale eller beskæftigelsesmæssige aktiviteter, som involverer væsentlig   

 interpersonelle kontakter, f.eks. Afviser en forfremmelse, som vil øge de sociale krav.  

 Er tilbageholdende i sociale situationer, fordi de er bange for at sige noget upassende  

 eller dumt, eller være ude af stand til at svare på et spørgsmål. 

 Frygter at komme til at rødme, græde eller vise angst foran andre mennesker.  

 Overdriver de mulige besværligheder, fysiske farer eller mulige risici ved at gøre noget 

 almindeligt, men for dem usædvanligt f.eks. aflyser sociale planer, fordi de forventer at 

 blive udvattet af besværet med at komme derhen.  
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Terapeutisk alliance 

Konfrontation 

En reel gensidig enighed mellem patienten og terapeuten om at arbejde 

sammen i forbindelse med at hjælpe patienten til at fungere bedre gennem 

bedre forståelse og kontrol af sig selv. 

At man på en empatisk, men fast og vedholdende måde demonstrerer de 

benægtende selvdestruktive aspekter af patientens forsvarsprægede adfærd.  
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Interventionsteknik 

Borderline 

   Grænsesætning 

   Realitetstestning 

   Klarifikation 

  Tydeliggøre konsekvenser af maladaptive  
  tanker, følelser og handlinger 

   Konfrontation 

  Stille spørgsmål ved berettigelsen af de maladaptive tanker,  

  følelser eller handlinger 

   Tolkning 

  ”Her og nu” 
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Det skizoide dilemma 

Terapeutisk alliance: 

    Sikkerhed og neutralitet 

 

 

Tolke det skizoide dilemma: 

     For tæt/for fjern 

     Kompromis 

     Selv turde ændre 
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Skizoid og Avoidant 

personlighedsforstyrrelse 

Kommunikation og behandling 

Konklusion 

 

 Målet det samme: Terapeutisk alliance 

 Skabelonen er den samme (grænsesætning, realitetstestning, 

klarifikation, konfrontation, tolkning her & nu) 

 Men bevidst tilpasset kommunikation alt efter om 

vedkommende er introvert eller ekstrovert 

personlighedsforstyrret 

 Ved introvert inkorporere det ”skizoide dilemma” 
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Selvmord og 

selvmordsforsøg 
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Selvmord  -  børn og unge I 

 Sjældent før 15 års alderen 

 15-19 årige : 3/100.000 piger og 8/100.000 

drenge 

 modsat alle andre aldersgrupper har der 

ikke været et fald de seneste år 

 unge over 15 år vil i tiltagende grad 

udsende signaler om selvmordstanker og 

selvmordstrusler   
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Selvmord  -  børn og unge II 

 Ca 25 % har inden selvmordet modtaget 

behandling for deres psykiske tilstand 

 blandt de psykiske sygdomme er affektive 

lidelser den hyppigste årsag og tiltager 

klart med alderen. Adfærdsforstyrrelser er 

en anden hyppig årsag 

 Unge over 15 år som begår selvmord er 

ofte påvirkede af alkohol, stoffer eller 

medicin - det er de yngre ikke 
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Selvmordsforsøg    I 

 Antallet som helhed er faldende 

 Fyens amt 2003:  

82/100000 piger 14-19 år 

19/100000 drenge 

 Dog er der i gruppen 15-19 årige piger 

gennem 90erne set en klar stigning, både i 

antal af personer der forsøger selvmord og 

i antal selvmordsforsøg per person 
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Selvmordsforsøg   II 

 Metoderne: Medicin, dernæst snit- og 

stiklæsioner som regel i håndled. 

 Specielt 15-19 årige piger brugte svage 

smertestillende tabletter ( paracetamol) og 

snit i håndled 

 depressioner, debuterende skizofreni, 

personlighedsforstyrrelser 
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Særligt udsatte grupper 

 

 Psykisk syge 

 mennesker der tidligere har forsøgt 
selvmord 

 Alvorligt fysisk syge 

 Mennesker der har været udsat for tab 

 Ældre mænd 

 Unge piger 
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DE VIGTIGSTE RISIKOFAKTORER FOR SELVMORD 

 

• Detaljerede planer for selvmord 

• Udskrivelse fra psykiatrisk afdeling inden for de seneste 
uger 

• Tidligere selvmordsforsøg 

• Aktuel psykisk lidelse, herunder misbrug 

• Nyligt tab af nærtstående, specielt ved selvmord i familien 

• Nydiagnosticeret alvorlig fysisk sygdom 

• Enlig civilstand 
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AFDÆK FØLGENDE FORHOLD VED 

SELVMORDSFORSØG 

 
• Livsbegivenheder forud for selvmordsforsøget 

• Motiver til selvmordsforsøget 

• Belastende livsomstændigheder 

• Psykisk sygdom og psykiatrisk behandling 

• Personlighedsforstyrrelser 

• Alkohol- og stofmisbrug 

• Sociale forhold – herunder arbejde, familie, bolig og 
netværk 

• Tidligere selvmordsforsøg 

• Intention om at begå selvmord 

• Personlige ressourcer 

• Behandlingsbehov 
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Tegn på akut selvmordsfare: 

 
 Gør aktive forsøg på at komme til at foretage selvmordshandlinger 

 Fremsætter fortsatte tanker og ønsker om selvmord og er ude af 
stand til at tage overbevisende afstand fra disse 

 Har for nylig foretaget selvmordsforsøg eller har påtrængende 
selvmordstanker 

 Virker stærkt psykisk ustabil og udviser fx svingende sindstilstand 
med affektudbrud eller apati – eller virker garderet og dækkende 

 Præget af stærk håbløshedsfølelse 

 Har depressive vrangforestillinger 

 Har overfor pårørende givet udtryk for at ville dø 

 Personalet fornemmer at patienten har stærke selvmordsimpulser, 
selv om vedkommende benægter det 



bent kawa©2012     

Spørgsmål ved 

selvmordsforsøg: 

 
 Hvad har du gjort konkret? 

 Handlede du efter en pludselig indskydelse eller var det planlagt? 

 Havde du overvejet hvor farligt selvmordsforsøget var? 

 Havde du undersøgt hvor farlige pillerne var? 

 Ønskede du at dø eller ville du blot væk fra det hele? 

 Var du påvirket af alkohol eller af stoffer? 

 Tilkaldte du selv hjælp? 

 Hvordan blev du fundet? Hvem fandt dig? 

 Havde du gjort noget for ikke at blive fundet? 

 Havde du skrevet afskedsbrev? Til hvem? 

 Hvordan ser du nu på hvad du gjorde? Er du glad for at du overlevede? 

 Hvordan vil du selv forklare dit selvmordsforsøg? 
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Spørgsmål ved selvmordstanker: 

 

 Har du haft selvmordstanker? Har du det stadig? 

 Har du tænkt på døden eller vil du blot væk fra det hele? 

 Er det noget du ofte har tænkt på? Hvor ofte? Gennem 
længere tid? 

 Har du selvmordsplaner? 

 Har du forberedt selvmord? Hvordan ville du begå 
selvmord? 

 Har du overvejet hvor farlig den selvmordsmetode er? 

 Inddrag evt. pårørende 

  


