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Ethvert selvmord, er et selvmord for meget



Selvmordsrate i Danmark 1977 - 2014
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Kilde: Sundhedsstyrelsen (Dødsårsagsregisteret) og Danmarks Statistik (Befolkningsdata). Beregning: Annette Erlangsen
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Så hvad betyder det?

• 629 selvmord i 2014*
• 469 mænd
• 160 kvinder

Kilder: 
* Sundhedsdatastyrelsen, Dødsårsagsregisteret 2014



Selvmordsforsøg

Kilde: Center for Selvmordsforskning, 2012

Selvmordsforsøgsrater fordelt på køn (over 15 år) – 2000 – 2011 



Selvmordsforsøg
• Der er ca. 20 personer, der hver dag 

forsøger selvmord

• Et tidligere selvmordsforsøg er alvorlig 
risikofaktor for evt. senere selvmord

• Risikoen for at gentage et 
selvmordsforsøg er størst inden for det 
første år

Kilde: Center for Selvmordsforskning, 2012



Problem i psykiatrien?

• 50 – 60 % af dem, der begår selvmord 
har en psykiatrisk diagnose*

• Mindre del foregår under indlæggelse
• Undersøgelse viste af 48 ud af 722 

selvmords skete under indlæggelse
• 23 begik selvmord umiddelbart efter 

udskrivelse (indtil 30 dage efter)**

Kilde: 
*Center for Selvmordsforskning 2012
** Sundhedsstyrelsen 2006



Risiko for selvmord efter kontaktform

Kilde: Hjorthøj et al. J Psych Psychiatr Epi 2014



Tiden efter udskrivelse

9

Qin & Nordentoft et al., Arch Gen Psychiatr. 2005
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Mål for indsatsen

• Selvmord under indlæggelse og 30 dage 
efter indlæggelse skal ikke forekomme



Erfaringer fra Region Syddanmark



Potentielle indsatsområder?
• Sikkerhedsbriefinger
• Screening - forebyggelsesstrategier
• Handleplaner
• Støttende og opfølgende princip – aktiv 

overlevering
• Fokus på overgange; (henvisninger, 

overflytninger, udskrivelser, udgang mv)
• Læring af hændelser, inkl. 

nærvedhændelser og selvmordsforsøg
• Inddragelse af brugere og pårørende
• Ledelse



Spørgsmål



Frokost – 12.00 – 13.00
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