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Døgnbehandling 

• Miljøterapi på psykodynamisk grundlag 
 

• Relationsbehandling, Dialektisk adfærdsterapi, 
Mentaliseringsbaseret terapi, Kognitiv 
adfærdsterapi, Gruppeanalytisk teori og metode 
 

• Psykiatrifaglig viden  
 

• Mestringsstrategier, færdighedstræning, ADL 
træning 
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Døgnbehandling 

• Tværfaglig personalegruppe, pædagoger, 
ergoterapeuter, sygeplejersker, sosu-assistenter, 
psykologer, socialrådgivere, psykiater 

 
• Lille miljø tilrettelagt med en miljøterapeutisk 

hverdagsstruktur der tilpasses individuelt og 
personale døgnet rundt som er trænet i at 
balancere struktur og relation 

 
• Medicinsk behandling, adgang til psykiater 
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Døgnbehandling 

 
• Skole og beskæftigelsestilbud 
 
• Aktivitetstilbud i fritiden og ferier 

 
• Terapeutisk organisation 

 
• Kendskab til udvidet førstehjælp og sårpleje 
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Døgnbehandling 

• Psykologisk førstehjælp 
 

• NADA, kunstterapi, rideterapi, pædagogisk 
massage, samtale terapi, terapeutiske ungegrupper 
 

• Mødestruktur og rammer for refleksionsfora og 
gennemgang af hver enkelt ung. 
 

• Kontinuerlig uddannelse, supervision og  
refleksionstræning af og til personale, individuelt 
og i grupper. 
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Hvorfor supervision? 
• Følelsesmæssig undgåelse blandt personalet 
 
• ”Sådan skal du ikke tale til mig” 
 
• ”Hun skal ikke dø på min vagt” 
 
• ”Lad være at gå derind – hun skal ikke have sin vilje” 
 

• Afmægtighed og utilstrækkelighedsfølelse. 

 

Formået med supervision er at få øje på, hvad der er på spil hos den unge og én selv 
og bevare/genskabe empatien for den unge 
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Hvad gør et miljø terapeutisk? 
 

• I et terapeutisk miljø vil kulturen være præget af 
vedvarende forsøg på at finde mening i det tilsyneladende 
meningsløse, at forstå det umiddelbart uforståelige og at 
blive fortrolig med det fremmedartede og skræmmende. 
En kultur der accepterer og værdsætter evnen til at mestre 
ikke-viden. 
 

• Stiller store krav til personalegruppens evne til refleksion i 
det daglige arbejde, ved overlap, i 
behandlingsplanlægning, på konferencer og 
personalemøder. 

 
 Holmstrupgård 

- socialpsykiatri for unge 
Holmstrupgårdvej 39 

8220 Brabrand 

 

 



http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJqq_PiPLhAhWFlosKHRcyDUQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ovartaci.dk/andre-kunstnere&psig=AOvVaw1vV2N9-367KVuhynQMJQJn&ust=1556515590430754


 
• En ung har været vredladen og afvisende i kontakten hele dagen. 

Hun har nægtet at tage i skole, skældt sin kontaktperson ud i det 
fælles køkken og skubbet rundt med møblerne på sit værelse. 
Stemningen på afdelingen er trykket. Det er et kendt mønster der 
som regel ender med alvorlig selvskade som kan blive akut 
livstruende. Du ved, at den unge både har ledninger, klisterbånd 
og andre almindelige ting på sit værelse, som hun tidligere har 
brugt til selvskade, ligesom hun tidligere har gemt og købt piller 
og knive. 
 

• Mærk efter i dig selv et øjeblik; Hvad er din umiddelbare 
indskydelse?  

• Drøft derefter din umiddelbare indskydelse med din sidemand. 
 

• Hvilke fordele, ulemper og muligheder får i øje på? 
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Daglige dilemmaer 

Vi må agere ud fra principper i stedet for regler – og passe på ”automat”-
reaktioner, og hvad der umiddelbart kan virke som sund fornuft. 
 

• Marie og flasken 
 Marie smadrer en tom flaske, hun har på værelset og bruger glasskårene til 

selvskade. 

• Ester og barberbladene 
 Ester beder personalet om at opbevare sine barberblade for at mindske 

tilgængeligheden til at udøve selvskade, men vil have dem igen en aften, hun er ked 
af det og opkørt. 

• Sofie og natlige gåture 
 Sofie forlader afdelingen sent om aftenen og går rundt i flere timer. 

• Anna har en kniv 
 Anna køber en kniv, som hun overvejer at bruge til selvskade. Hun afkræfter, at hun 

overvejer at bruge den mod andre, men pga. tidligere truende adfærd er personalet 
utrygge. 
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What do you want from me? Why don't you 

run from me? 

What are you wondering? What do you 

know? 

Why aren't you scared of me? Why do you 

care for me? 

When we all fall asleep, where do we go? 

 

Come here 

Say it, spit it out, what is it exactly 

You're payin'? Is the amount cleanin' you 

out, am I satisfactory? 

Today, I'm thinkin' about the things that are 

deadly 

The way I'm drinkin' you down 

Like I wanna drown, like I wanna end me 

 

Step on the glass, staple your tongue (ahh) 

Bury a friend, try to wake up (ah ahh) 

Cannibal class, killing the son (ahh) 

Bury a friend, I wanna end me 

 

I wanna end me 

I wanna, I wanna, I wanna end me 

I wanna, I wanna, I wanna 

 

Billie Eilish, Bury a friend, 2019 



Dilemmaer fra de unges perspektiv 

• Får jeg lov til at selvskade på afdelingen? 
• Må jeg beholde mine piller, barberblade og glasskår? 
• Hvordan ved jeg, at i kan passe på mig når i ikke forhindrer 

mig i at skade mig selv? 
• I svigter mig, når I ikke bliver hos mig når jeg selvskader. 
• I presser mig til at forlade afdelingen når I ikke låser dørene. 
• Jeg kan ikke lade være med at skade mig selv når alle de 

andre gør det. Det er hårdt at være vidne til andres smerte.  
• Det er den eneste måde jeg kan vise jer hvordan jeg har det. 
• Der er ingen som forstår mig og det er min egen skyld 
• Ingen har nogensinde været oprigtigt interesseret i mig. 
• Personalet hjælper mig kun fordi de får penge for det. 
• Selvskade er det eneste der hjælper. 
• Jeg føler jeg skal passe på alle andre og ingen passer på mig. 
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uu 

U2, Achtung Baby, 
1991 



Dilemmaer fra forældrenes perspektiv 

• Skal jeg hjælpe med at købe rene barberblade? 
• Skal jeg hjælpe med indkøb til overspisninger? 
• Jeg er den eneste mit barn kan bruge når det er svært, 

uanset hvad skal jeg altid stille op. 
• Det er min skyld, jeg må forhindre mit barn i at dø. 
• Hvis bare vi kan finde den helt rigtige behandler, så bliver 

det lettere at slippe selvskaden. 
• Der er ingen som kan hjælpe os på den rigtige måde. 
• Jeg står alene med hele ansvaret og jeg kan ikke lade 

andre komme til. 
• Jeg er den eneste der forstår og jeg forstår ingenting. 
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Dilemmaer fra personalets perspektiv 

• Skal vi holde de unges remedier for dem? 
• Skal vi blive sammen med dem når de selvskader? 
• Skal vi forsøge at forhindre den unge i at selvskade eller 

forlade afdelingen? 
• Skader/svigter vi de unge, når vi går fra dem mens de 

selvskader? 
• Skader vi de unge hvis vi bliver sammen med dem når de 

selvskader? 
• Skal vi skaffe de unge rene remedier? 
• Kan vi være sikre på, at vi når at gribe ind ved akut livsfare? 
• Kan jeg bære arbejdet og tvivlen? 
• Vi bliver tit uenige i personalegruppen. 
• Vi har ikke tid og ressourcer nok. 

 

 
Holmstrupgård 

- socialpsykiatri for unge 
Holmstrupgårdvej 39 

8220 Brabrand 

 

 



Erfaringer 
Erfaring med at forsøg på at stoppe selvskade eller at løbe efter den unge, hvis 
vedkommende forlader afdelingen, ofte eskalerer situationen – og fører til 
farefulde og uhensigtsmæssige situationer. 

Relationen mellem den unge og personalet belastes af højt konfliktniveau og 
magtanvendelser – og relationen er det bærende i behandlingsarbejdet. 

Opmærksomhed på, hvilken adfærd der positivt forstærkes, og eventuel selvskade 
”by proxy”. 

 Personalet tilbyder hjælp i situationer med selvskade, men griber ikke ind 
medmindre det vurderes livstruende. 

 Personalet trækker sig, hvis de fornemmer, at deres tilstedeværelse eskalerer 
situationen - og italesætter tydeligt, hvorfor de gør, som de gør. 

 Personalet følger typisk den unge til hoveddøren / matrikelgrænsen, hvis 
vedkommende vil forlade afdelingen uden aftale. 

 Personalet følger sammen med den unge op på (udvalgte) selvskade-episoder, 
fx ved brug af kædeanalyse. 

 Personalet bruger hinanden løbende under vagten med henblik på  sparring.  
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Årsager til smitte 

• Den unge ser, at andre får det bedre, og vil selv prøve at 
opnå en positiv effekt ved selvskade 

• De unge konkurrerer om at få tid, opmærksomhed, 
omsorg og støtte fra personalet, og når man skader sig 
selv, får man opmærksomhed 

• Nedsat hæmning. Når den unge ser, at andre gør det, 
sænkes tærsklen for selv at prøve 

• Ønsket om at være med i et gruppefællesskab/en subkultur 
med andre, der skader sig selv. 

• At konkurrere og vinde status blandt andre beboere. 
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Bo Møhl (2015). Selvskade – psykologi og behandling 



Når unge med selvskade bor sammen  
Det, der kan udfordre behandlingen 

• Inspiration, konkurrence om omsorg (fx ”jeg er også nødt til at vise, at jeg har det svært ved at 

udøve dramatisk selvskade”) og indbyrdes konkurrence (fx ”jeg har brug for at være bedst, også 
til at selvskade?”) 

• Belastningen ved at være i et emotionelt mættet miljø, bekymre sig for hinanden og til 
tider opleve voldsomme hændelser.  

Det, der kan være behandlingsfremmende 

• Identifikationen / genkendeligheden (”vi er i samme båd”), trækker på det virksomme fra fx 
selvhjælpsgrupper 

• Den specialiserede indsats 
 En af de unge fortæller (frit genfortalt): ”Afdelingens pædagogik er helt anderledes end jeg er 

vant til, men på en god måde. Jeg har tidligere har været vant til at blive skærmet meget, men 
personalet her på afdelingen er bedre til at lægge ansvar over på os selv og udviser en ro og 
professionel tilgang til selvskade”. ”Det er hårdt og svært at skulle tage stilling til sig selv, sin 
behandling og have mere ansvar, men jeg kan mærke, jeg rykker mig af det”. 

• Relationsforstyrrelser behandles i relationer – også de unge imellem 
 I unge-gruppe ved samtale om indbyrdes relationer: Jeg er blevet bedre til at sige ”jeg elsker dig”, 

”undskyld” og ”lad os snakke om det”. 
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Det vigtige samarbejde med 
 

• Forældre 
 

• Socialrådgiver 
 

• Psykiatrien 
 

• Politiet 
 

• Somatisk sygehus 
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