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selvskade

• Kulturelt accepterede former for selvskade

• Selvskade som coping / ”sygelig selvskade”
– direkte
– Indirekte
– Selvskade by proxy



Kulturelt accepterede former for selvskade

Fx bibelske beretninger om 
selvskade
I Markus-evangeliet (5:2-5) 
optræder Legion, en mand, 
som var besat af ”en uren 
ånd”: ”... hele tiden, både nat 
og dag, løb han rundt mellem 
gravene og på bjergene og 
råbte og skreg og slog sig 
selv med sten,”



Selvskadende adfærd definition

• ….en bevidst, socialt uacceptabel adfærd, som 
medfører fysisk skade og/eller smerte udført uden 
intention om suicidium, men med det bevidste 
eller ubevidste formål at opnå intrapsykisk og/eller 
interpersonel forandring. (baseret på Favazza 1996, Suyemoto & 
MacDonald 1995, Walsh & Rosen 1988 samt Kahan & Pattison 1983, ISSS, 
2007)) 

• Self-harm



Non suicidal self-injury DSM-5

• En bevidst skade af kropsvæv, som udføres uden intentioner om 
selvmord, f.eks. ved at skære eller brænde sig, fem eller flere dage 
indenfor det seneste år.

• Individet forventer:
• At få en lindring af negative følelser eller tanker
• At løse et interpersonelt problem
• At fremkalde en positiv følelsestilstand

• Adfærden er ikke socialt accepteret
• Forårsager signifikant klinisk lidelse

•



Eksempler på direkte selvskade
Cutting 50% - 80%  
Pille i sår/ eller hælde syre i det
Slå sig selv/kradse
Brænde sig selv f. eks. med cigaret, 
lighter
Bide sig selv
Sy i sig selv
Tappe blod /åreladning
Sluge genstande (f. eks. glasskår, 
hårnåle)
Frakturer, ”operationer” 
Hoveddunken
Skin-picking
Trække hår ud (trikotillomani)

Omkring 80% bruger flere 
selvskade metoder

1 Alvorlig fx øjenfjernelse, 
selvkastration, amputation af 
kropsdel).

2 Stereotyp fx headbanging, 

3 Moderat selvskade -impulsiv fx 
cutting, brænding, at slå, bide eller 
skolde sig selv.

4 Moderat selvskade –
tvangsmæssig fx trikotillomani, 
udtalt neglebidning, skin-picking. 



Cutting - hvor på kroppen?

Ikke-klinisk populationer:
• Arme 88%,
• Ben 60% 
• Maveregionen 31%
• Mænd skærer sig hyppigere på torso/ bryst

Victor et al., 2018

Psykiatriske patienter:
• Arme/ben  100% 
• kønsorganer 28% 
• Møhl & Rubæk, in press

http://www.scottcounseling.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/cutting.jpg


Selvskade by proxy?



Selvskade by proxy?

• Får skabt kontakt med andre mennesker
• Får placeret sig i en offerposition, hvor ansvaret for 

selvskaden placeres på andre – “det er noget, nogen gør 
ved mig”

• Legitimerer og giver mulighed for at udagere aggression
• Får skabt drama, som dulmer indre tomhedsfølelse og 

skaber følelsen af nærvær og intensitet



Indirekte selvskade
• Indirekte selvskade resulterer i en kropslig skade, som 1) ikke kommer med det 

samme, men er forsinket eller opstår som et resultat af akkumuleret skade og 
2) det er uvist, hvordan den enkelte person reagerer på den indirekte selvskade

• F.eks.
• misbrug af alkohol & stoffer
• spiseforstyrrelser
• risikofyldt seksuel aktivitet
• ignorere behandling af sygdom
• bilkørsel i påvirket tilstand eller på uforsvarlig måde
• tilbøjelighed til at komme i klammeri/slagsmål
• ludomani



Selvskade i den danske befolkning / overblik

• 1012 spørgeskemabesvarelser hos et repræsentativt udvalg af danskere 
mellem 18-80 år (Epinions Danmarkspanel)

• 11% af har skadet sig selv med vilje mindst én gang i løbet af deres liv
– 32% blandt 18-25årige
– 30% blandt 26-30årige
– 18% blandt de 31-40årige
– 3% blandt > 40årige
75% af dem, der har skadet sig selv kender andre der skader sig selv,
mens blot 25% af dem, der ikke selv skader sig selv kender en, der
skader sig selv.



selvskade blandt unge

Gymnasielever N=2864
21.5% har skadet sig selv mindst én gang
16% har skadet sig selv indenfor det seneste år
Blandt dem, der har skadet sig selv, har 6,2% af pigerne og 
14,7% af drengene skadet sig selv mere end  20 gange inden 
for det seneste år (Møhl & Skandsen, 2012)

Blandt indlagte ungdomspsykiatriske patienter havde 68% 
skadet sig selv indenfor det seneste år (Guerry & Prinstein, 2010)



Selvskade blandt elever i 9. klasse
(Børnerådet, 2016)

• Af de 22 pct. unge, der har skadet sig selv, er 68 pct. piger, mens 32 pct. af 
dem er drenge. 

• Unge fra brudte familier og unge, der bor i økonomisk trængte familier, skader 
oftere sig selv.  

• 42 pct. af de unge, der er blevet mobbet på nettet det seneste år, har skadet sig 
selv.

• 14 pct. af de drenge, der har skadet sig selv, har gjort det over 20 gange det 
seneste år. Det samme gælder for 7 pct. af de piger, som har skadet sig selv.

• Unge, der har skadet sig selv, udfører oftere end andre unge indirekte 
selvskade, fx ved at kaste op, efter de har spist. 

• Unge, der har skadet sig selv, har lavere selvværd og oplever flere former for 
daglig mistrivsel end andre unge. 

• Selvskade er udbredt i hele landet: 93 pct. af de skoler, der er med i Børne- og 
Ungepanelet, har unge, der selvskader.  



Svensk undersøgelse af selvskade hos unge
Zetterqvist et al. 2013

• Blandt 3,060 15–17 årige svenske unge (50.5 % piger) havde 
• 1,088 (35.6 %) haft mindst én episode med selvskade indenfor det 

seneste år (56.2 % piger) 

• 205 (6.7 %) opfyldte DSM-5 kriterierne for NSSI diagnose. 
– Signifikant hyppigere hos piger (11.1 % vs. 2.3 %) OR=5.43
– Signifikant flere rygere og stof brugere  (drug users)



Forekomst af selvskade fordelt på køn
(Møhl, La Cour, Skandsen, 2014)



forskelle på kvinders og mænds selvskade

• Kvinder er overrepræsenterede i klinisk populationer. Der er flere kvinder end 
mænd i psykiatrien, der skader sig selv

• Kvinder / piger er overrepræsenterede i undersøgelser af ikke-kliniske 
• populationer, der inkluderer suicidalforsøg under selvskade (f. eks. indtagelse 

af overdosis paracetamol) 

• Når drenge starter på selvskadende adfærd, så 
•

1) fortsætter de i længere tid og 
2) gør det hyppigere

•
• modelfoto fra nettet



Hvornår starter selvskade?

• ca 25% starter mellem det 10. og 14. år 
• 27% mellem det 15. og 16. år

• 38.6% starter mellem det 17. og det 24. år 

(Whitlock et al. 2006)

• Tendens: stadig flere starter tidligere

• Iflg metaanalyse synes selvskade prævalens at peake omkring 15-16 
års alderen og falder derefter. (Plener et al., 2015)



Af-patologisering af selvskade

• Adler og Adler (2007, 2010):

• ”cutting is a voluntarily chosen deviant 
behavior”

Emo-, Goth-, Punk-miljøer
• ”uglification”



Afhængighed af selvskade
Rubæk & Møhl, 2016

• 88% af indlagt psykiatriske patienter (N=56) opfylder med deres 
selvskade WHOs kriterier for et afhængighedssyndrom (>3 af 
kriterierne)

• Sker det oftere og oftere, at du skader dig selv? 29  (53%)
• Bliver din selvskade mere og mere alvorlig med tiden? 37  (66%)
• Fortsætter du selvskade på trods af, at du ved,  at det er skadeligt for dig? 50  (92%)
• Er du ked af din trang til at skade dig selv, men stadig ude af stand til at stoppe? 41  (77%)
• Forårsager din selvskade sociale problemer for dig? 37  (65%)
• Er din selvskade tidskrævende? 20  (37%)
• Mærker du øget anspændthed,  når du holder op med at skade dig selv (abstinenser)? 33  (60%)        
• Må du med tiden skade dig oftere og/eller alvorligere for at opnå den samme effekt? 30  (55%)
• Føler du en decideret trang til at skade dig selv forud for selvskaden (”craving”)?            38  (78%)

• Betragter du dig selv som værende afhængig af at skade dig selv?                                      32  (57%)
•

N=56



Selvskade blandt psykiatriske patienter

• Omkring halvdelen af psykiatriske patienter har skadet sig 
selv gennem det seneste halve år (Odelius & Ramklint, 2014)

• 68% af indlagte og 42% af ambulante psykiatriske 
patienter har erfaring med selvskadende adfærd (Deiter & 
Pearlman, 1998)



Selvskade & psykopatologi

• Personlighedsforstyrrelse f. eks. EUP (Stone 2006; Coid, Wilkins et al. 1992, Linehan et al. 
2006)

• Depression (Nixon, Cloutier, Aggawal 2002)

• bipolar affektiv sindslidelse (Esposito-Smythers et al. 2010) 

• Anorexi, bulimi (Paul, Schroeter, Dahme et al. 2002; Favazza, DeRosear, Contario 1989)

• Skizofreni (Ferrara, Terrinoni, Williams 2012; Miller, Smith 2008)

• Angst lidelser & OCD (Nock, Prinstein 2004)

• PTSD (Pitman 1990)

• Autisme (Abrahams Geschwind 2008)

• Psykisk udviklingshæmning
• Lesch-Nyhan, Prader-Willi & Cornnelia de Langes syndrom (Baumeister, 

Frye 1985)



Effekt af selvskadende adfærd hos psykiatriske 
patienter.

(Møhl & Rubæk, 2016)



selvskade

Selvskade er selvmedicinering eller
en måde at passe på sig selv

De unge, der skader sig selv, gøre det bedste de kan 
her-og-nu for at leve et godt liv. 
Hvis de havde kunnet gøre noget bedre, ville de 
have gjort det…….  Så enkelt er det














Selvskadens funktion

How will you know I´m hurting
if you cannot see my pain?

To wear it on my body
tells what words cannot explain

C. Blount (fra Conterio 1998)



2) Identifikation og tidlige tegn på mistrivsel og selvskade



At være ung i det senmoderne samfund

• ”Vi lever i en tid, hvor det individuelle 
fylder mere end det kollektive. Når der fra 
samfundets side bliver større fokus på 
individer, end hvad de kan sammen, 
skærper det kravene til den enkelte. De 
unge lever i et liberalistisk individualistisk 
mareridt”,

• Bjørn Holstein Politiken (27. 9. 2014). 



At være ung i det senmoderne samfund

• ”Alle nederlag, fejl og mangler falder 
direkte tilbage på det enkelte menneske. Det 
er udelukkende ens egen skyld, hvis man er 
ulykkelig eller ikke kan følge med” (Rosa, 2014).



”Når det perfekte bliver det nye normale”
• De sociale medier ”at være konstant på”
• Konstant vurdering ”likes”
• Forskydning af realiteter og idealer ”iscenesættelse, 

præstation og konkurrence”

• Perfektionskrav ”nul-fejls-kultur”
• Skam
• Selvhad

• Selvskade



Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017



Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017



Risikofaktorer
• Traumer, misbrug og omsorgssvigt
• Tilknytningsforstyrrelser og manglende mentalisering
• Invaliderende opvækstmiljø
• Institutionalisering?
• LGBTQ
• Emotionel dysregulation
• Alexitymi, lavt selvværd og negativt body image
• Psykisk sygdom og misbrug (stoffer, alkohol)
• Mobning 
• Perfektionisme og selvkritik 



Motiver til at skade sig selv
Christoffersen, Møhl, Vammen (2014)

• ubærlige følelser (affektregulering) 76 % 
• straffe sig selv 45 %
• få opmærksomhed 45 %
• teste om nogen virkelig har omsorg for dem 34 % 
• skræmme andre  30%
• tre eller flere motiver 55 % 
• (N=4718)
• Følelse af kontrol
• Indre tomhedsfølelser / ikke mærke sig selv
• At få et kick            
•



Chapman et al., 2006



Beskyttende faktorer

• Tryg tilknytning og god evne til mentalisering
• Interpersonelle færdigheder
• Evne til at forvalte negative følelser
• Social støtte fra familie og andre under opvæksten
• Positivt selvbillede
• Religion 
• Sense of coherence/oplevelse af sammenhæng 

(Antonovsky 1979)





Hvordan opdager man selvskade hos unge?
Non-specifikke tegn

• Social og følelsesmæssig tilbagetrækning
• undgåelsesadfærd
• Tristhed, manglende glæde og spontanitet
• Selvkritik og manglende selvtillid
• Irritation – lav frustrationstolerance
• Manglende motivation og interesse
• Manglende koncentration
• Ændringer i adfærd
• Andre tegn på mistrivsel
• Manglende netværk – ensomhed



Hvordan opdager man selvskade hos unge?
specifikke tegn

• Uforklarlige blå mærker, sår, brandmærker
• Lange ærmer og bukser – også i varmt vejr
• Dækker sig til og deltager ikke i badning, sport o.l.
• Hyppigere skader pga uheld
• Karakteristiske ar



3) Forebyggende og tidlige indsatser ved selvskade 



Forebyggelse af selvskade

• Primær forebyggelse har til formål at hindre selvskade i at 
opstå.  

• Sekundær forebyggelse har til formål at opspore og 
begrænse selvskade og risikofaktorer tidligst muligt. 

• Tertiær forebyggelse har til formål at forhindre udvikling
og forværring af selvskade, herunder mindske de 
psykosociale følgevirkninger (f.eks. mht uddannelse, 
ensomhed, stigmatisering/mobning, udvikling af psykisk 
sygdom og selvmodsadfærd).



Forebyggelse og behandling af selvskade / 
niveauer

• Afventende åben holdning (watchful waiting) – ved 
overfladisk selvskade enkelte gange

• Ambulant behandling - ved hyppig, mere alvorlig  
selvskade, hvor affektregulering eller selvstraf er 
dominerende motiver. Ved psykisk sygdom

• Indlæggelse - ved hyppig selvskade af alvorlig karakter 
med påtrængende suicidal tanker og/eller impulser. Ved 
alvorlig psykisk sygdom

( Klonsky et al., 2011)



Forebyggelse af selvskade

• En række forebyggelsesprogrammer på skoler (f.eks. The 
Signs of Self-Injury) (Muehlenkamp et al., 2010) fokuserer på at 
bedre stress-håndtering, øge viden om NSSI og om, hvor 
og hvordan man søger hjælp. Gennemgående har de en 
positive, men beskeden effekt
– Øget viden om selvskade blandt elever og lærere.
– Forbedring af de unges hjælp-søgende adfærd.
– Blev vel modtaget af elever og skolernes personale.
– Havde ikke en utilsigtet smitte-virkning



Forebyggelse af selvskade

• 3000 unge i England peger på, at familie, venner og skole
vil være de primære kilder til støtte og forebyggelse af 
selvskade og selvmord (Fortune et al., 2007). 

• Flere undersøgelser viser, at social støtte udgør den 
vigtigste faktor i forebyggelse af selvskade (Christoffersen, 
Møhl & Vammen, 2014)



Hvordan mindskes social spredning af selvskade

• De unge bør ikke eksponere friske sår eller andre tegn på 
selvskade, men det er OK med ar, hvilket kan have positiv 
betydning for recovery

• Undgå positiv omtale af effekten af NSSI
• Fokuser på alternative strategier for stress håndtering
• Selvskadende unge skal have opmærksom hed 

(selvfølgelig!), men pas på med at forstærke adfærden ved 
at give for meget interesse og sekundær gevinst

• Arbejde på at skabe en culture of inquiry – en 
mentaliserende kultur – hvor der kan tales om problemer 
for at undgå acting out



Mobning på internettet

– Dansk undersøgelse viser, at 42% af de unge, 
der er blevet mobbet på internettet det seneste 
år, har skadet sig selv (mod 17% af de unge, 
der ikke er blevet mobbet (Børnerådet, 2016).

– Lignende resultater er fundet i udenlandske 
undersøgelser ( Daine et al., 2013)  



Effekt af online fælleskaber

• De selvskadende unge angiver selv, at selvskade-
fællesskaber på nettet øger empati og forståelse, styrker 
identitet og selvfølelse, hjælper dem til at mestre sociale og 
psykologiske problemer (Baker & Fortune, 2008).

• Gennemgang af over 400 selvskade-websites viste, at disse 
online interaktioner udover at være en alvorlig smittekilde, 
også udgjorde en afgørende støtte for ellers socialt 
isolerede unge (Whitlock et al., 2006).



At forbygge at selvskade eskalerer
Hvordan skal vi møde den selvskadende unge?
• ’Respektfuld nysgerrighed’ (Kettlewell, 1999)
• Forståelse
• Respekt
• Håb
• Information
• Fortrolighed
• Ro
• Validering

Pas på med at forstærke adfærden ved for meget sekundærgevinst
Pas på med at inducere skyld & skam



Validering

• Validering er nøglen til følelsesregulering. Validering 
mindsker frekvensen og intensiteten samt varigheden af 
den følelsesmæssige reaktion

• Validering støtter indlæring af færdigheder til at kunne 
regulere følelser, og individet har lettere ved at identificere 
og udtrykke sine følelse

• Validering er den olie terapien glider i  r



validering

• At validere en anden betyder, at du formidler, at 
vedkommendes følelser, tanker, og handlinger er relevante 
i en given situation

• At validere en anden betyder ikke nødvendigvis, at du er 
enig med eller synes om vedkommende

• En persons oplevelser og følelser kan altid valideres, også 
selvom de ligger bag en adfærd (fx selvskade), som man 
ikke skal validere



Validering………..

• Inside Out Sadness comforts Bing Bong 
• https://www.youtube.com/watch?v=QT6Fd

hKriB8



validering invalidering

Formidle gensidig sårbarhed uden at miste fokus 
på den anden (bruge sig selv som eksempel)

7 Lade den anden i stikken, når vedkommende viser sig 
som sårbar (”Det kunne du have forudset ….”)

Behandle den anden som en jævnbyrdig og 
ligeværdig person (tage den anden alvorligt)

6 Behandle den anden som sårbar eller mindre kompetent 
– som en hjælpeløs patient

At bekræfte og tydeliggøre ud fra kontekstuelle 
forhold   (”For mig at se giver det god mening, at 
du følte, som du gjorde, når …..”)

5 At være kritisk og vurderende – tolke en adfærd så 
negativt som muligt. (”Du kunne godt have taget dig 
sammen frem for at lade dit dårlige humør gå ud over 
andre ……..”)

At bekræfte oplevelsen, tankerne eller følelserne 
ud fra historien eller fysiske faktorer (”Med dine 
oplevelser med svigt er det da ikke så mærkeligt, 
at du bliver overvældet af følelser, når…..”)

4 At holde med den anden, når han/hun invaliderer sig selv 
(”Jeg synes heller ikke, at det er OK, at føle sådan …..”)

Aflæse den anden og formidle forståelse af det 
usagte, anvend empati og kom med forsigtige 
hypoteser (”mon det også kunne spille ind på din 
reaktion, at du var ekstremt stresset…..?”)

3 At formulere, at den anden ikke burde føle, tænke eller 
opleve, som han/hun gør (”du bør ikke reagere med 
vrede, når en medpatient tager din mobiltelefon. Hun ved 
jo ikke, hvad hun gør …..”)

Aktiv spejling, afklare faktuelle ting, 
sammenfatte og giv præcise gensvar (”er det 
rigtigt forstået, at du blev bange for, at han ville 
slå dig  …..?”) 

2 Ikke deltage aktivt, ikke svare eller være optaget af noget 
andet fx telefonen eller computeren

Vær opmærksom, lyt og signalere dette med 
nonverbale cues fx nik, mmmm (aktiv lytning)

1 Ignorere og være uopmærksom (ikke mentalt 
tilstedeværende) 



MBT: Udvikling af mentalisering
- mind in mind

• Spejling af barnet skal være
• Contingent – omsorgspersonens respons på barnet er i 

nogenlunde overensstemmelse med barnets indre tilstand
• Marked – det er tydeligt for barnet, at det er barnets egen 

tilstand og ikke omsorgspersonens, der spejles

• Mentalisering vs mentaliseringssvigt
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DAT: Invaliderende miljø

Vedvarende kommunikation, som spejler individets 
reaktioner på en skæv, ukorrekt, ned- eller latterliggørende 
eller på anden måde invaliderende måde

- umarkeret og inkongruent spejling



Følelser er impulser til handling

• Følelse
• Angst
• Vrede
• Skyld/skam

• glæde

• Handlingsimpuls
• Flugt
• Angreb
• Trække sig 

væk/gemme sig
• Søge kontakt, åbne sig



Følelsers forskellige udtryk

følelser

adfærd

Kropslige 
reaktioner

tanker
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