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selvskading 



lady diana spencer  
 
fortalte i et åpenhjertig  
BBC-intervju om at hun  
hadde drevet med  
selvskading på armer  
og ben. 



mange navn 

 parasuicid 
 wrist-cutting syndrome 
 cutters 
 villet egenskade/deliberate self harm 

(DSH) 
 self inflicted violence (SIV) 
 bodily harm 
 self-mutilation/selvskade 



definisjon:  
en ikke livstruende, ikke-suicidal  
selvpåført kroppslig skade som  
ikke er sosialt akseptert 



 
ritualisert, tvangspreget atferd med 

hensikt å dempe ubehagelig 
psykologisk press 

 
hver ny hendelse er en forsterkning av 

atferd som gir lystbetont frihet fra 
ubehag 



 
 
”når man føler at ingen hører på  
en, kan alt skje… man kan ha det  
så vondt inne i seg at man prøver  
å skade seg selv utenpå for å få hjelp.” 



metoder 

 - skjære, kutte, rispe 
-  brenne 
-  hindre sårtilheling 
-  neglebiting 
-  trekke ut hår – trikotillomani 
-  slag – ”å slå seg til ro” 
-  brekke ben 

-  fysiske treningsaktiviteter 
-  insulinregulering 



karl menninger, 1938 

psykoanalytisk fortolkning av 
selvskadende atferd: 
 ”fokusert selvmord”, en 
handling for å overleve, i 
stedet for å begå 
selvmord, gjennom å 
fokusere dødsdriften til en 
del av kroppen. 

 
kan motiveres 
-  religiøst 
-  psykotisk 
-  organisk 
-  neurotisk 



armando r. favazza, 1987 
selvskadende atferd 

  
kulturelt betinget 
 

 patologi 
  grov – psykotisk atferd 
  stereotyp – autisme, psykisk 

 utviklingshemning 
  moderat 
   tvangspreget – eks. trikotillomani 
   episodisk  
   repetitiv selvskade – tap av kontroll  

 over atferden 
 



winchel & stanley, 1991 

 
selvskadende atferd definert ut fra kontekst: 
 
-  utviklingshemning 
-  psykose 
-  i institusjoner/anstalter 
-  personlighetsforstyrrelse 



kroppsmodifikasjon  
som kulturell og  
religiøs praksis 
 
piercing 
scarring 
tatovering 
smerte 
 
 









forekomst 

• økende…? generelle 
samfunnsfaktorer og smitteeffekt i 
enkelte miljøer 

• noen gang utført ”villet egenskade”:  
10.2% blant jenter og 3.1% blant gutter 

(Ystgaard et al. 2003)  
• Hver femte jente i danske gymnaser 
• kamuflert forekomst hos gutter/

menn 
• debut i tenårene 



høy forekomst av fysiske og seksuelle 
overgrep  
 
høy forekomst av rusatferd 
 
stor andel med personlighetsforstyrrelser 
og andre psykiske lidelser 
 
50% av kvinnene har/har hatt 
spiseforstyrrelser (Favazza, 1987) 
 



selvmord 

•   6-13% av selvskadere begår 
selvmord i løpet av 15-35 år 

•   vi vet ikke hvem 
•   risikofaktorer er andre psykiatriske 

lidelser og stoff/alkohol 



fenomenologi 
fainomai, gr. jeg viser meg 



selvskadens bruksmåter 

 -  regulere indre spenning/avlede psykisk smerte 
-  dissosiasjon – indusere, stanse eller forebygge  
-  illusjonen om kontroll 
-  egenomsorg 
-  nummenhet – ”kjenne noe” 
-  euforiske følelser 
-  etter overgrepet/den skambelagte kroppen 
-  etter overgrepet/tar på seg ansvaret 
-  sammenheng mellom indre og ytre 
-  gjenkalle gode minner/omsorgssituasjoner 
-  kommunikasjon og påvirkning av andre: aggresjon/appell 

-  ”konkretisme” 

 



selvskadens bruksmåter 

 -  regulere indre spenning/avlede 
psykisk smerte 

-  dissosiasjon – indusere, stanse eller 
forebygge  

 



Pierre Janet (1859 – 1947) 

 
 
 
 
 
to eller flere mentale prosesser er ikke integrert – 

assosiert - i bevissthet, minne eller identitet. 
 
en forsvarsmekanisme ved traumer, minnet er for 

vanskelig å tåle  



dissosiative lidelser – DSM-5 

• amnesi 
•  tåketilstander - fugue 
•  fremmedfølelse:  
 depersonalisasjon/derealisasjon 

• dissosiativ identitetsforstyrrelse 
(MPD) 

• andre - NOS 



Myter om selvskade 
•  Oppmerksomhet 
•  Ufullbyrdet selvmord 
•  Hvis de ville, kunne de stoppet 
•  Kun for å manipulere 
•  Skal aldri gi oppmerksomhet 
•  Bare tenåringsjenter 
•  Bare profesjonelles oppgave 
•  Skal alltid innlegges 
•  Skal aldri innlegges 



screening 
•  dissociative experiences scale – DES 
 28-item selvutfylling 

•  dissociation questionnaire – DIS-Q 
 63-item selvutfylling 
  subskalaer: 
  identity confusion and fragmentation 
  loss of control 
  amnesia 
  absorption 

 



skam 



skambaserte syndromer  
(kaufman, 1989) 

rusmisbruk, avhengighet, spiseforstyrrelser, 
reaksjoner etter overgrep  
 - og selvskading 

 



skam 

skam er en viktig affekt ved selvskading - 
både som årsak og virkning 

 
•  skammen over å være den man er 
•  skammen over ikke å nå de mål som er 

satt 
•  skammen etter overgrepet 
•  skammen etter selvskaden 

 … som fører til mer skam 



feil folk skammer seg! 


