
Jeg holder dette oplæg ud fra de erkendelser og erfaringer, jeg selv har fået og gjort mig 

gennem min recovery proces, samt ud fra hvad jeg opfatter som relevant i forhold til 

problemstillinger omkring selvmord, vel vidende at jeg måske kan komme til at tale lidt 

uden for rammen for hvad I oplever som relevant og hvad dette projekt vil og kan. Men jeg 

har alligevel lyst til at bidrage med mit eget personlige synspunkt og jeg håber at I, i et eller 

andet omfang, kan finde det meningsfyldt at lytte til. Min hensigt er selvfølgelig også at 

forsøge at skubbe til den ramme, men dette gør jeg i dyb respekt for det arbejde I gør og 

dette projekts eksisterende indsats, intention og indhold. 

Jeg er nu 29 år, studerer til pædagog og har et aktivt fritidsliv. Jeg er glad og taknemmelig 

for at være i live. Men det har jeg ikke altid været. Da jeg var 17 år blev jeg indlagt første 

gang efter et selvmordsforsøg udført med en blanding vodka og et glas smertestillende 

piller. Men mine tanker og overvejelser om selvmord begyndte allerede i 11-årsalderen, 

sammen med de første spæde, men pga. skær uvidenhed, ret harmløse forsøg. Men både 

tankerne og forsøgene tog hurtigt til i styrke og seriøsitet. Mine tanker om selvmord og 

forsøg derpå forsatte indtil jeg var omkring de 25 år. Jeg havde ofte fornemmelsen af være 

død indeni i forvejen og derfor føltes fysisk død som en nærliggende overvejelse. I 2013 

formåede jeg endeligt at opløse tankerne om selvmord, da jeg langt om længe blev i stand 

til at sige ”ja” til livet og jeg begyndte at evne mere og mere at følge mit eget indre liv og 

dermed gøre op med de undertrykkende tendenser jeg mødte både i og uden for mig selv. 

Jeg opdagede at min længsel efter at dø i virkeligheden var en længsel efter at leve mit liv 

fuldt ud. Jeg har en fornemmelse af at de samme aspekter spiller ind hos mange 

selvmordtruede mennesker, men at længslen efter liv kan være så dybt begravet i lidelse, 

depression og lignende at den kan være meget svær at få øje på, både for én selv og for 

andre omkring én. Da jeg var fanget i dyb depression, mente jeg selv at livet var et 

latterligt og meningsløst koncept og at den eneste grund til at jeg ikke definitivt og en gang 

for alle havde gjort en ende på det, var den loyalitetsfølelse jeg følte over for min familie, i 

visheden om at hvis jeg handlede på mit dødsønske, så ville det generere en uudholdelig 

mængde af lidelse hos dem. De var, af forskellige årsager, allerede pressede nok i forvejen 



og dette følte jeg ikke at jeg kunne byde dem. I dag er jeg ekstremt taknemmelig over det 

stærke bånd vi deler, der holdt mig i live, da jeg ikke selv var i stand var i stand til det. Men 

dengang følte jeg mig bundet af det. Men når jeg samtidig ser tilbage nu, synes jeg også at 

kunne ane en underliggende livsgnist, som også drev mig til at leve og kæmpe videre. 

Men generelt set var jeg så plaget af depression og en følelse af meningsløshed, at jeg ikke 

formåede at se ud over den. Jeg følte mig magtesløs og fremmedgjort – både over for mig 

selv og andre. Jeg følte mig fanget af omstændighederne omkring mig, der ikke gav mening 

for mig, men bebrejdede samtidig mig selv at jeg ikke var i stand til at bryde fri fra dem og 

overvinde dem. Denne følelse af magtesløshed fordrede et meget negativt selvbillede og 

jeg begyndte at hade, bekrige og straffe mig selv – både mentalt og fysisk i form af at 

skære i mig selv – hvilket blot forstærkede følelserne af afmagt og depression. Jeg blev 

fanget i en nedadgående spiral af negative tanke- og handlemønstre, afskåret fra mit indre 

liv, med en konstant nærværende følelse af at døden hele tiden stod og stirrede mig i 

nakken og ventede på at jeg turde vende mig om og lade den opsluge mig af den. Samtidig 

følte jeg mig enormt isoleret i mit indre mørke og følte ikke at jeg kunne dele det med 

nogen, fordi jeg oplevede at når jeg forsøgte, så forstod de det enten ikke eller de var 

bange for det, forsøgte at negligere det eller havde bare ikke havde nogen anelse om hvad 

fa’en de skulle gøre med det. Denne følelse af isolation og af ikke at kunne blive mødt, der 

hvor det i virkeligheden var allermest skræmmende at være alene, forstærkede mine 

overvejelser om selvmord og min opfattelse at dette var den eneste mulige løsningstrategi. 

I den forstand var mine selvmordsforsøg bestemt et råb om hjælp, selvom jeg på intet 

tidspunkt har forsøgt selvmord uden at nære en dyb længsel efter at dø. Jeg har mange 

gange hørt vendingen ”bare et råb om hjælp”. Dette anser jeg for et ret problematisk 

udsyn, uanset om det er rigtigt i den forstand, at den der forsøger selvmord måske ikke er 

100 procent afklaret med beslutningen at tage sit eget liv. Det svarer lidt til at gå ned ad 

gaden, høre nogen råbe om hjælp og gå videre med den tanken: ”det er bare et råb om 

hjælp”. Jeg mener at et selvmordsforsøg er et selvmordsforsøg, punktum. De er alle udtryk 

for lidelse, og for mig, giver for mig ikke særligt meget mening at forsøge at vurdere 



selvmordets grad af seriøsitet. Hvad der, hos et menneske, kan opleves som useriøst den 

ene gang, kan næste gang hurtigt blive meget seriøst. 

Jeg er diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse af uspecificeret art. Hvad denne 

diagnose nærmere dækker over står stadig lidt hen i det uvisse for mig, men det har nu 

heller ikke føltes så særskilt interessant for mig. Da jeg henvendte mig i psykiatrien, gjorde 

jeg det ikke for finde ud af der var galt med mig – det vidste jeg allerede. Jeg gjorde ud fra 

længsel efter at blive mødt i det der var svært samt fordi jeg var interesseret i at finde ud 

hvordan jeg kunne få det bedre. Jeg forstår udemærket behovet for og intentionen med 

diagnoser, men jeg tror samtidig at denne problematisering og kategorisering af 

mennesker, udgør en stor del af psykiatriens akilleshæl, idet der synes at herske en 

opfattelse af mennesket som et statisk væsen, der på baggrund af et hvilket som helst 

øjeblik kan defineres entydigt og definitivt. Jeg fik selv at vide at jeg led af kronisk 

depression og at jeg ville være nødsaget til at tage medicin resten af mit liv. Men den 

medicin, som skulle afhjælpe mine destruktive tendenser, endte i sidste ende med at 

forstærke netop selvsamme symptomer og affødte dermed endnu et selvmordsforsøg. 

Samtidig kunne jeg mærke at det endimensionelle fokus på det sygelige aspekt af min 

psyke, som herskede inden for psykiatrien, forstærkede min oplevelse af være forkert og 

svækkede dermed mit selvværd og min tro på mig selv yderligere. Derudover havde jeg 

også en fornemmelse af blive mødt med den samme form for berøringsangst og 

afmagtsfølelse af professionelle inden for psykiatrien, sådan som jeg havde oplevet det 

med mennesker uden for psykiatrien. 

Jeg er afgjort meget taknemmelig over den hjælp jeg har modtaget som følge af vores 

velfærdssystem, men samtidig føler jeg at det jeg fik mest ud af i forbindelse med min 

omgang med psykiatrien, var den både praktiske og finansielle støtte som jeg modtog fra 

det offentlige, som følge af min diagnose, der skabte det pusterum, jeg lægtes efter og 

som gjorde det muligt for mig at søge hjælp ad alternative veje uden om systemet. 



Det er efterhånden mange videnskabelige beviser der peger på at hjernen er et plastisk, og 

at den kontinuerligt former sig alt efter hvordan den stimuleres og aktiveres. Dette 

resonerer kraftigt med de erfaringer, jeg har gjort mig personligt gennem min recovery-

proces. Jeg er begyndt at få en stærk oplevelse af at jeg via mine tanker og reaktionsvaner 

danner neurologiske stier i min hjerne og psyke og dermed at jeg aktivt kan påvirke både 

min psykiske virkelighed og dermed også rammerne for hvad der er muligt for mig i den 

fysiske virkelighed. Men for at jeg kunne begynde at kunne betræde disse nye stier, havde 

jeg ikke kun brug for at kortlægge de eksisterende ruter, jeg havde også brug for at vide 

hvor det ellers var muligt for mig at gå hen. Jeg kunne jo selvfølgelig også bare have 

begivet mig hovedkulds udi vildnisset, hvilket sikkert havde være lærerigt – og på nogle 

områder har jeg da også gjort præcis det - men dette sker jo unægtelig med en ret stor 

risiko for at fare vild – hvilket også ofte skete. Samtidig tror jeg generelt at vores basale 

behov for sikkerhed har en tendens til at medføre at vi ofte bliver i velkendte, indtil vi 

finder nogen eller noget der kan guide os nye steder hen. 

Jeg fandt en sådan guide. Da jeg gennem en bekendt til min far, mødte Zen Coaching blev 

det hurtigt et betydeligt grundelement i min recoveryproces. I fire år modtog jeg sessioner 

på ugentligt til månedlig basis, hvorefter jeg selv påbegyndte træningen som Zen Coach, 

således at jeg om 14 dages tid selv kan kalde mig certificeret Zen Coach. Zen Coaching 

bygger på elementer fra mindfulness, Zen Buddhisme og Non Violent Communication, dvs. 

at aspekter såsom nærvær, medfølelse, non-judgement og self-empowerment udgør nogle 

af kerneaspekterne. Derudover er det tydeligt for mig at min specifikke Zen Coaching lærer 

og terapeut har bidraget betragteligt til kvaliteten af min læring, idet hun også har 

omfattende viden om og erfaring med chok og traume arbejde samt med at identificere og 

forbinde krop- og sindsreaktioner med hinanden og de helende aspekter i dette forhold. I 

sessionerne oplevede jeg for første gang at blive mødt i det mørke, som ingen andre havde 

turdet at begive sig ind i. Jeg fik dermed en følelse af ikke længere at være mutters alene i 

det. Dette i sig selv var enormt helende. Samtidig oplevede jeg at blive guidet til at tale om 

det der er svært på en måde som understøttede et positivt selvbillede. Jeg blev ikke 



analyseret eller evalueret. Jeg blev støttet i selv at finde frem til hvem og hvad jeg var, 

samt hvad der var sandt for mig. Og jeg fik hjælp til afdække og anerkende mine dybeste 

længsler og jeg begyndte langsomt at tro på at jeg også var i stand til at udleve dem. Da jeg 

efterfølgende tog Zen Coaching-træningen lærte jeg teorien bag den helingsproces jeg 

havde gennemgået, at kende, samtidig med jeg udvidede og forstærkede den og jeg lærte 

at anvende værktøjerne aktivt både i forhold til mig selv og andre. Dermed føltes det som 

om jeg blev givet både kort og kompas, der lærte mig at bruge mine ben til at gå fremfor 

bare at stå. 

Ud fra mine egne personlige oplevelser samt ud fra hvad jeg senere har tilegnet mig af 

teoretisk forståelse, kan jeg se at der hvor jeg gik fra tanker og overvejelser om selvmord 

til rent faktisk at handle på dem, var de situationer hvor jeg fuldstændig mistede 

kontrollen over mine tanker. Det skete oftest som følge af en udefrakommende 

omstændighed, som havde en svær følelsesmæssig effekt og som blev dråben der fik 

bægeret til at flyde over, eller som følge af en langvarig periode med så dyb og kontinuerlig 

depression, at det til sidst føltes uudholdeligt. Jeg røg i øjeblikket ud i en oplevelse af akut 

stress og skabte så at sige selv tigeren i rummet, for dernæst at forsøge at flygte fra den. 

For mig var det en fornemmelse af at gå i chok, samtidig med at min hjerne og psyke var i 

færd med at koge over. Hvad jeg ikke forstod dengang var, at jeg har magten selv til at 

bryde disse tanke- og angstloops. Det gør jeg ikke ved at underkende og fortrænge dem, 

eller ved forsøge at finde løsningen på det uløselige, men derimod ved at blot lytte til og 

anerkende de behov og længsler der ligger bag mine tankers udsagn. Dermed er jeg også 

blevet min egen allierede, hvor jeg tidligere var min egen fjende og i virkeligheden brugte 

jeg enormt meget energi på at mobbe mig selv. Jeg kan selvfølgelig stadig falde ind i 

selvbebrejdelse, men jeg er nu bedre til at forstå de behov der ligger bag og derfor gør det 

heller ikke længere ondt på samme måde. Dermed oplever jeg ikke længere samme grad af 

akut psykisk pres og jeg er heller ikke længere bange for min egen psyke. Jeg ved at det 

dybest set er mig der bestemmer hvorhen i den jeg går. Jeg har en tese om at stemmer hos 

mennesker i psykose, opstår ud fra samme nogle af de samme præmisser, men at disse 



mennesker kommer så langt ud at de fuldstændig mister kontrollen over deres sind, 

således at deres egne indre super ego stemmer bliver eksternaliserede, så at sige, og 

dermed fremmed for dem. Jeg tror på at alle mennesker har muligheden for genvinde 

styringen over deres eget sind, hvis de blot bliver hjulpet tilstrækkeligt dertil. Men dette er 

selvfølgelig ikke nogen enkel proces.     

I Zen Coaching siger man at der bag et hvert problem ligger en smuk uopfyldt længsel. Hvis 

man fremfor at undertrykke og problematisere en sådan længsel, hvis det man længes 

efter ikke umiddelbart føles inden for rækkevidde, i stedet formår at anerkende den og 

give den plads, så kan problemet i vid udstrækning opløse sig selv, idet en grundpræmis i 

Zen Coaching er, at alt hvad vi længes efter, er tilgængeligt for os inden i os selv. Heri ligger 

der dog, efter min mening, i nogen grad et paradoks, i den forstand, at det er min erfaring 

at for kunne få adgang til vores egen fylde og eget helingspotentiale og blive i stand til at 

udnytte det til fulde, så har vi brug for kontakt og støtte. Min Zen Coach og lærer sagde til 

mig at traumer og chokreaktioner dannes i den mellemmenneskelige relation og dermed 

er mellemmenneskelig relation også nødvendig for at hele traumer. 

Hvad jeg anser som værende hjælpsomt i forbindelse med forebyggelse af selvmord, er det 

samme som jeg anser som værende relevant i forhold nedsættelse af brugen af tvang og 

for meget psykofarmaka – i virkeligheden generelt i forhold til psykiatrisk behandling. 

Dermed mener jeg at der eksisterer nogle universelle behov som mennesker i lidelse 

længes efter at blive mødt i og at hvis disse behov kontinuerligt og vedholdende bliver 

negligeret og affejet, skaber det desperation. Jeg ved at I står over for en særdeles svær 

udfordring med mange mennesker med alvorlige og meget tunge psykiske udfordringer og 

opgaven, der ligger i at møde disse mennesker under sådanne omstændigheder er, mildt 

sagt, ikke let. Gennem min relation til min søster, som lider af tung skizofreni, har jeg dog 

selv oplevet, hvordan jeg har været i stand til afhjælpe akutte psykosesituationer ved blot 

at lytte, være nærværende og indlevende, reflektere hendes oplevelse af virkeligheden 

tilbage og hjælpe hende med at identificere, italesætte og anerkende de underliggende 



behov. I de situationer har jeg oplevet at hun kan falde fuldstændig til ro i løbet 30 

minutter. Det var også i disse situationer at jeg begyndte at lægge mærke til hvor meget 

hendes stemmers underliggende budskab mindede om de superego stemmer, som vi alle 

sammen i større eller mindre omfang, har. Blot var hendes lidt mere voldsomme i deres 

udtryk.  Modsat oplevede jeg, i situationer, hvor jeg kom til at diskutere og negligere 

hendes opfattelse af virkeligheden eller forsøgte at analysere og ”fixe” hende, hvordan 

psykose og vrede kan tage drastisk fart, fordi hun ikke følte sig mødt. Dybest tror jeg at vi 

alle primært bare længes efter at blive mødt og inkluderet og at man komme langt ved blot 

at se og møde mennesket og dets følelser frem for sygdommen og dens symptomer. Hvis 

man formår et sådant møde, tror jeg det kan række langt i behandlingen af mennesker, der 

fanget i psykisk lidelse. 

Det er klart at ressourceknaphed, tidspres og lignende er et meget stort aspekt i denne 

debat, men jeg har samtidig et indtryk af fastlåste strukturer, arbejdsvaner og 

kulturopfattelse ofte spiller ligeså meget ind. I den forbindelse har dette projekt for mig at 

se, et stort potentiale, da det i form af dets implementeringsstrategi og organisering, netop 

formår at rykke ved sådanne strukturer, vaner og kulturopfattelser. Og jeg kunne ønske 

mig at det var muligt at udnytte dette potentiale til fulde. 

Desuden anser jeg implementering af peer-to-peer idéen i psykiatrisk regi som oplagt 

måde, hvorpå man kan kultivere mere anerkendelse og forståelse af brugerens perspektiv 

samt empowerment af brugerens egne latente evne til at mestre sit eget liv. Mennesker 

der selv har erfaring med psykisk sygdom har ofte også mindre berøringsangst samtidig 

med at de har en mere direkte erfaring med hvad der føles hjælpsomt. Dette tror jeg også, 

hvis det implementeres rigtigt, kan støtte og forbedre relationen mellem det 

konventionelle personale og brugerne, idet brug af peer-to-peer ville være en generel 

tilkendegivelse fra psykiatrien om at brugernes perspektiv på deres egen situation har 

relevans. Jeg mener at peer-to-peer også er relevant i forbindelse med sengeafsnit, ikke 

kun i distrikt og socialpsykiatri. Hvis peer-personale var til rådighed til for eksempel 



regelmæssige samtaler eller blot tilstede til hygge, nærvær og samvær i opholdsstuen, tror 

jeg, man ville kunne forebygge mange krisesituationer, fordi peer-personalet ville være i 

stand i et eller andet omfang at dække nogle behov for samvær, omsorg og lignende, som 

personalet ikke altid er stand i til at imødekomme af velsagtens både praktiske såvel som 

faglige årsager. 

Det er min oplevelse at selvmord sjældent er en isoleret hændelse der sker ud af det blå. 

Derfor bør spørgsmålet om forebyggelse af selvmord, efter min mening, også ses i et 

bredere perspektiv. Det er ikke fordi jeg underkender vigtigheden af 

sikkerhedsforanstaltninger og risikovurdering og lignende, der kan afværge fatale 

hændelser i et kritisk øjeblik. Men samtidig, bør man, efter min mening, anerkende at selve 

behandlingen også udgør en stor del af forebyggelsen, hvis ikke den største, og når 

mennesker, der i eller efter behandling, forsøger at begå eller begår selvmord, bør man 

udforske hvorvidt den behandling der gives er fyldestgørende. Jeg mener dermed ikke at 

psykiatrien entydigt skal påtage sig ansvaret for psykiatribrugeres selvmord – det er, når alt 

kommer til alt, psykiatribrugerens eget ansvar - men jeg mener at den bør påtage sig 

ansvaret for at sikre at den behandling der gives, fordrer liv og trivsel i videst mulige 

omfang. Og det er ud fra dét perspektiv at jeg længes efter at psykiatrien ikke bare gjorde 

mere af det den allerede gør, men også gjorde mere af helt noget andet. 


