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Om mig
• Autoriseret psykolog

• Ambulatoriet for spiseforstyrrelser, BUC Bispebjerg

• Opstart af første danske forskningsprojekt om 
selvskade på Rigshospitalet (med Bo Møhl)

• Speciale: To teoretiske forklaringsmodeller på 
selvskade udviklet på baggrund af første 
forskningsresultater

• Forfatter til bogen ”Selvskadens psykologi”
• Medlem i selvskade advisory board i LMS/ViOSS
• Har arbejdet med unge med selvskadende 
adfærd i flere forskellige regier



Selvskadens psykologi
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Non-patologisk selvskade
• Selvskade som er indlejret i kulturen, som fx religiøse 

ritualer, har fundet sted til alle tider og på alle steder



Selvskade i historien og kulturen

• Bibelske beretninger om selvskade
• Mark 5:2-5: Historien om en dæmonbesat mand, som

Jesus helede. “Manden græd hele tiden og skar sig 
selv med sten”.

http://biblia.com/bible/esv/Mark%205.2-5


Religiøs selvskade
Flagellanter er kristne der straffer sig selv for 

menneskets synder



Kulturelt accepteret selvskade
Centralafrikanske stammer med halsringe



Kulturelt accepteret selvskade
Sammensnøring af fødder i Kina ophørte først i 

begyndelsen af 1900-tallet



Kulturelt accepteret selvskade
Etiopien: Kvinder løsnede underkæben med et snit og 

indsatte træskiver frem til 1960-erne



Vestlig kultur: Piercinger og 
tatoveringer



Kulturelt accepteret selvskade?



Kulturelt accepteret selvskade?
Zombie boy



Vestlig kultur: Emo
En ungdoms-subkultur der leger med død, selvskade 

og selvmord



Patologisk selvskade



Myter om selvskade
• Cutting er et selvmordsforsøg
• Man skader sig selv for at få opmærksomhed
• Det er kun piger, der skader sig selv
• Man skærer sig kun i armen
• Alle, der skader sig selv, er psykisk syge
• Mange skader sig selv, fordi det er moderne



Selvskade- kontra selvmordsadfærd

• I 1960’erne og 1970’erne blev der rettet 
opmærksomhed mod håndledsskæring, hvor 
personen ikke er drevet af et ønske om selvmord.

• Hvor selvmord indebærer et ønske om definitivt 
at gøre en ende på sorg eller smerte, søger den 
selvskadende person at lindre sin psykiske 
tilstand via fysisk smerte. 



Selvskade- kontra selvmordsadfærd

• ”Local self-destruction is a form of partial suicide to avert 
total suicide”…” In this sense it represents a victory, even 
though sometimes a costly one, of the life instinct over the 
death instinct” 

(Menninger 1938; Man Against Himself)



Selvskade- kontra selvmordsadfærd

• Selvskade er en overlevelsesstrategi – en måde 
at mestre livet på.

• Der er nær sammenhæng mellem valg af metode 
og suicidal/ikke-suicidal intention (fx Haw, 2003)

• Undersøgelser viser, at selvskadende personer 
ikke forsøger selvmord så længe de har den 
ønskede psykologiske effekt af deres selvskade



Selvskade- kontra selvmordsadfærd

• Selvskadende adfærd er dog IKKE en garant for, 
at personen ikke forsøger selvmord.

• Selvskade er den største prædiktor for senere 
selvmordsforsøg og selvmord. 



Selvskade- kontra selvmordsadfærd

• Mellem 55 og 85% af selvskadende personer har haft 
mindst ét selvmordsforsøg (Stanley et al. 2001).

• 70 % af de mennesker, der har skadet sig selv, vil 
foretage et selvmordsforsøg i løbet af deres liv 
(Wilkinson et al., 2011).

• Desuden har selvskadende personer en naturligt øget 
risiko for at dø ved selvmord – selv om det ikke var 
deres intention!



Selvskade- kontra selvmordsadfærd

• Selvmord og selvmordsforsøg forekommer oftest, når 
personen ikke længere kan bruge selvskade som 
mestringsstrategi.

• Tærsklen for at gennemføre et selvmordsforsøg er 
lavere, når personen er vant til at konfrontere sig med 
smerte og kropslig beskadigelse, som normalt er det, 
der hæmmer selvmordsimpulsen (Joiner, 2005).

• Vi ved ikke hvem, der gør det, men risikofaktorer er 
andre psykiatriske lidelser og stof-/alkoholmisbrug.



Indirekte selvskade

• Misbrug af alkohol & stoffer

• Risikofyldt seksuel aktivitet

• Spiseforstyrrelser

• Bilkørsel i påvirket tilstand eller på uforsvarlig måde

• Tilbøjelighed til at komme i klammeri/slagsmå

• Stoppe livsvigtig medicin

• Workaholics



Definition
• Selvskade er en kompleks adfærd, hvor en person forsætligt 

beskadiger sig selv, uden bevidst suicidal intention. 
Selvskade er en direkte og socialt uacceptabel adfærd, 
der kan forekomme som en enkeltstående hændelse eller 
som gentagne episoder, og som kan resultere i varierende 
grader af vævsbeskadigelse, sygdom og endog utilsigtet 
død. Under en episode af selvskade er personen i en 
psykologisk forstyrret tilstand, og har det bevidste eller 
ubevidste formål at opnå psykisk forandring. 



Selvskade by proxy
• Selvskade er ikke altid selvpåført. I klinikken møder man 

ofte det fænomen, at den selvskadende person har fået 
påført sin skade gennem en anden persons medvirken 
(Møhl, 2015).



Selvskade by proxy
• Eksempler på selvskade by proxy:

• Piercinger (fx tunge, kønsorganer) når personen (bevidst eller 
ubevidst) bruger dette i affektreguleringsøjemed

• Tatoveringer
• Indlæggelser med magtanvendelse (fx fastholdelse / 

bæltefiksering)
• At indgå i voldelige forhold
• Selvskade i grupper, hvor man skader hinanden (brændemærkning 

på efterskole)



Selvskade by proxy
• Ved at bruge andre mennesker til at udføre den skadende 

handling, får den selvskadende person:

• 1) Mulighed for kontakt med andre
• 2) Fralagt sig ansvaret for selvskaden
• 3) Placeret sig selv i en offerposition
• 4) Legitimeret og udageret sin vrede
• 5) Skabt drama omkring sig (følelsen af nærvær og intensitet)



Typologi 
Selvskade som et nonspecifikt symptom

• Patologisk selvskade – klassificering på tværs af diagnoser, 
idet det ej er muligt at finde en fælles ætiologisk baggrund:

– Alvorlig selvskade
– Stereotyp selvskade
– Moderat selvskade

• Tvangsmæssig 
• Impulsiv 



Alvorlig selvskade
• Svær beskadigelse ofte med permanent vansiring 
til følge

• Eksempler: øjenfjernelse, selvkastration, 
amputation af kropsdel, ildspåsættelse, etc.

• Diagnoser: psykotiske tilstande, akutte 
rustilstande, etc.

• Sjældnere: transseksualitet, mental retardering etc.

• Cases: 
• Skizofren mand med slange i benet
• Anorektisk, skizofren kvinde med hammer





Stereotyp selvskade
• Rytmiske, monotone mønstre af selvskade, som 
ofte foregår uden skam og mens andre er til 
stede.

• Eksempler: headbanging, eyeball pressing, at 
bide sig selv i fingre, hænder og arme, etc.

• Diagnoser: mental retardering, 
autismespektrumet, Tourettes syndrom, etc.

• Ofte ved institutionalisering.
• Case:

• Infantil autistisk mand med horn i panden



Moderat selvskade
• Kendetegnes ved lav dødelighed og ofte overfladiske 

skader på kroppen 

• Hyppigt forekommende og kan betragtes som et problem i 
samme størrelsesorden som spiseforstyrrelser

• Den moderate selvskade kan enten være tvangsmæssig 
eller impulsiv.



Tvangsmæssig selvskade

• Gentagen, ofte ritualiseret selvskade som fx 
trikotillomani, udtalt neglebidning, skin-picking eller 
kradsning.

• Foregår stort set uafhængig af eksterne 
omstændigheder eller den følelsesmæssige tilstand 
personen befinder sig i. 

• En form for tvangsmæssig vane der ofte foregår 
automatisk og ureflekteret.

• Case:
• 17-årig mand der bider negle og piller i sine fingerspidser. Kan ikke 

holde op – ”gør det bare”.



Impulsiv selvskade
De ”traditionelle” cuttere

• Den hyppigste form for selvskade, der giver 
mulighed for at opnå hurtig, men kortvarig lettelse 
af den indre spænding. Bruges som metode til 
affektregulering.

• Eksempler: cutting, at brænde sig, at bide sig, at 
kradse sig, at slå sig, at hugge i sig selv, at ridse 
ord ind i huden, at tage skoldhede bad, at forhindre 
sår i at hele, etc.

• Diagnoser: PTSD, dissociative tilstande, 
personlighedsforstyrrelser, multipel 
personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelser, OCD, 
etc. 



Impulsiv selvskade
De ”nye” cuttere

• Langt de fleste unge, der skærer sig, har haft en 
tilsyneladende upåfaldende opvækst, men stiller 
store krav til sig selv, føler let skam og 
utilstrækkelighed (basalt lavt selvværd)

• Fx de perfektionistiske piger, ”12-tals pigerne”





Epidemiologi
• Normalbefolkningen:

• I en almindelig dansk folkeskoles 8. eller 9. klassetrin 
har 17 % af eleverne skadet sig selv (Zøllner, 2002)

• En undersøgelse af københavnske gymnasieelever 
viser, at mere end hver femte har skadet sig selv (Møhl 
& Skandsen, 2009)

• Seneste danske undersøgelse lavet af ViOSS viser, at 
ca. en tredjedel af de danske unge mellem 18 og 30 år 
har skadet sig selv (2015). Hermed ses også en klart 
stigende tendens.



Epidemiologi
• Blandt psykiatriske patienter er forekomsten af 
selvskade langt højere end i normalbefolkningen.

• En undersøgelse fandt, at der blandt 
døgnindlagte psykiatriske patienter var 68 % der 
havde selvskadende adfærd, blandt ambulante 
patienter 48 % (Deiter & Pearlman 1998).



Kønsforskelle
• De fleste undersøgelser viser, at der er flere piger/kvinder 

end drenge/mænd der skader sig selv.

• Alle undersøgelser der inkluderer indtagelse af overdosis i 
deres definition på selvskade, finder en overvægt af 
kvinder, mens undersøgelser der begrænser sig til at 
inkludere beskadigelse af kropsvæv, finder næsten lige så 
mange mænd som kvinder, der skader sig selv.

• Der er forskelle på, hvordan hhv. kvinder og mænd skader 
sig selv. Mændenes selvskade er sværere entydigt at 
diagnosticere som tegn på selvskade.

• Kvinder: indadrettet selvskade. Mænd: ”udadrettet” 
selvskade.



Selvskade og social smitte
• Selvskade smitter specielt blandt unge på skoler, 
psykiatriske afdelinger og specialinstitutioner.

• Statistisk signifikante grupperinger af selvskade 
indenfor samme gruppe (Walsh & Rosen, 1985)

• Når hver tredje unge dansker skader sig selv, kan 
vi så tale om en selvskade”epidemi”? Hvordan 
undgår vi smitte? 



Selvskade og social smitte

• Vertikal smitte
• Når en kendt person (fx Prinsesse Diana) står frem med sin selvskade, og 

det smitter ”ned” gennem befolkningen.

• Horisontal smitte
• Selvskade smitter blandt ”ligesindede” fx gennem sociale medier, Youtube, 

pro-selvskade hjemmesider, venner, subkulturer.

• En kombination
• Når den ”seje” pige i klassen eller afdelingen er initiator.



Hvorfor smitter selvskade?
• Ønske om at skabe et gruppefællesskab
• At konkurrere og vinde status fx på sociale medier.

• ”Månedens snit”
• At konkurrere om at få opmærksomhed eller omsorg fra 

gruppens behandlere, pædagoger eller lærere.
• Nedsat hæmning: når man ser, at andre gør det, 

mindskes modstanden mod selv at prøve
• Sådan smitter selvskade gennem sociale medier og nyhedsmedier

• Fordi nogle patienter (fx borderline ptt.) har svært ved at 
kende forskel på eget og andres følelsesliv, og dermed 
bliver smittet af andres stresstilstand.





Selvskade som tidstypisk lidelse

• Bo Møhl argumenterer i sin bog ”Selvskade – psykologi 
og behandling” for, at man ikke længere kan se selvskade 
udelukkende som et individuelt og personafhængigt 
fænomen, men at man også må se det i en større kulturel 
og samfundsmæssig kontekst.



Selvskade som tidstypisk lidelse

• De stabile versus de omskiftelige psykiske 
lidelser
• Sidstnævnte kaldes populært ”modelidelser”, fordi de 

”muterer” og skifter ansigt over tid, og ofte afspejler / er 
et produkt af nogle strømninger i samfundet.



Selvskade som tidstypisk lidelse

• Hvorfor ser vi lige nu så mange unge, der mistrives og 
udvikler risikoadfærd som selvskade?

• Frihed og individualisering 
• Selviscenesættelsesprojekt
• Når det perfekte bliver det nye normale (sociale medier)
• Store krav om præstation (socialt, akademisk, kropsligt)
• Smertefobisk kultur – ubehag udholdes ikke
• Cutting som oprør, selvstraf, quick fix, forsøg på kontrol



Hvorfor selvskade?
Fell body is real                    43%
Get rid of anger                    71%
Stop guilt                                      38%
Distraction from memories           58%
Distraction from painful feelings  30%
Mark to show pain inside             60%
Stop flash-backs                          39%
Self-punishment                   83%
Feel alive                                     38%
Feel self-control                   71%
Feel control over others              16%

Make body unattractive                  37%
Manage stress                          77%
Feel safe                                         26%
Sexual arousal or pleasure             12%
Stop hurt by others                         45%
Ownership of body                         26%
Reduction of tension             75%
Get medical attention                       9%
Feel something                               57%
Release pent-up feelings                77%

Briere & Gil (1998)



Fire-faktor-modellen



Affektreguleringsmodellen

• Affektregulering: Processer hvorigennem vi 
påvirker, hvilke følelser vi har, hvornår vi har dem, 
og hvordan vi oplever og udtrykker disse.
• Kort sagt: evnen til at bevare fatningen, når man 

befinder sig i en følelsesmæssig spændingstilstand.

• I Affektreguleringsmodellen ses selvskadende 
adfærd som et udtryk for, en validering af eller en 
regulering af følelser.
• Kort sagt: man skader sig selv for at få det bedre.



Følelsesmæssig effekt af 
selvskade
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Dannelsen af affektregulering
• Evnen til affektregulering er ikke medfødt – den 
dannes i det tidlige samspil med moderen

• Omsorgspersonen opdager barnets sind og 
spejler dette – barnet internaliserer 
omsorgsgiverens repræsentation, og danner 
sekundære følelsesrepræsentationer.
• Kort sagt: gennem korrekt spejling lærer barnet sine 

egne følelser at kende, og lærer at give udtryk for dem.



Den normale affektspejling

Omsorgsperson
Barn

Erkendelse

Internalisering

Repræsentation af 
barnets mentale 
tilstand

Repræsentationen 
internaliseres og barnet 
danner sekundære 
følelsesrepræsentation
er 



Dannelsen af affektregulering

• Ved en empatisk og afstemt affektspejling oplever 
barnet sig effektiv i frembringelsen af en korrekt 
spejlingsadfærd hos moderen, og oplever dermed 
et højt niveau af kontrol over egne følelser.

• Denne følelse af kontrol bidrager sammen med 
moderens ”markerede” spejling til en nedregulering 
af barnets negative følelser.

• Barnet får gennem opvæksten en forståelse af sig 
selv som en selvregulerende person. 



Veje til psykopatologi
• Afvigende udvikling af affektregulering sker typisk 
ved en af følgende to fejl i affektspejlingen:

1) Når mor ikke anerkender barnets oprindelige følelse, 
men forvrænger denne, og spejler en forkert følelse.

2) Når mor har så store psykiske problemer, at hun ikke 
kan rumme barnets negative følelse, men i stedet 
overvældes af den, og spejler denne på ”umarkeret” vis.



Den prædisponerede person
• Mangel på mentalisering
• Mentalisering betyder evnen til at sætte sig ind i andre personers 

mentale tilstande. Mentalisering sikrer, at vi har en gensidig forståelse 
af hinandens samt egne indre psykiske processer, og gennem 
mentaliseringsevnen kan vi forestille os, hvad andre tænker og føler i 
en given situation.

• Den ikke-mentaliserende person har ofte behov 
for konkrete, fysiske beviser på mentale tilstande.

• Kroppen får typisk en central rolle, fordi den er 
lettere at forstå end sindet.



Den prædisponerede person
• Alexithymi (manglende ord for følelser):

• At have svært ved at identificere følelser og at skelne
imellem følelser og de kropslige fornemmelser der 
følger med disse.

• At have svært ved at beskrive følelser for andre.
• Mangel på fantasi.
• En tendens til at opholde sig ved det

eksterne/ydre/konkrete.



Den prædisponerede person

• Ageren: Når man nedregulerer sine følelser ved at 
handle frem for at mentalisere.

• Mangel på følelsesmæssig impulskontrol giver tendens til 
impulsive handlinger som fx selvskade, overspisning, 
stofmisbrug og vold.



Den prædisponerede person
• Mindblindness: Uforudsigelighed i omverdenen 
medfører en tilstand af konstant alarmberedskab 
og en tendens til ”kamp eller flugt” reaktioner.

• Stress-ophobning på en afdeling med mange ikke-
mentaliserende patienter



Selvskadens funktion som 
affektregulator

• Selvskade som følelsesmæssig refleksion og 
kommunikation – følelserne giver først mening, 
når de kommer ud på et fysisk plan.

• Kroppen bliver scenen, hvorpå mentale tilstande 
udspilles og ”repareres”.

• Huden som lærredet for den indre mistrivsel.

• Blodets symbolværdi – når den blødende krop 
bliver et symbol på det blødende sind.



Selvskadens funktion som 
affektregulator

• Hvorfor debuterer selvskade ofte i teenageårene?

• Selvskade som en reaktion på den ukontrollerbare 
krop 

• Selvskade som en reaktion på større og mere 
nuancerede følelsesmæssige udfordringer



Selvskadens psykokemi
• Affektregulering sker også på et biologisk plan.

• Selvskade aktiverer de endogene opioider, som er 
kroppens eget morfinlignende stof.
• Derfor er selvskade oftest ledsaget af smertefrihed.
• Derfor oplever den selvskadende person øjeblikkelig ro og afspænding 

efter selvskaden (adrenalinniveauet nedreguleres).
• Derfor fremkalder selvskaden en rus-oplevelse.



Afhængighed af selvskade
• Den selvskadende person risikerer at blive 
afhængig af sin krops eget stof – ”autoaddiction”.

• I vores undersøgelse opfattede 57 % af 
deltagerne deres selvskade som en 
afhængighedstilstand…

• …Mens 93 % opfyldte kriterierne for et 
afhængighedssyndrom med deres selvskade.



Selvskade som afhængighedssyndrom

• ”Craving”
• Toleransøgning
• Abstinenssymptomer
• Recidiv-risiko

• Sammenhæng mellem selvskade og andre 
afhængighedsskabende adfærdsformer.





Traumatisering i barndommen
• Traume: En overvældende, paralyserende 
psykisk tilstand, som indebærer et tab af jeg-
funktioner, regression og obligatorisk 
psykopatologi (Krystal, 1988).

• Det er den subjektive oplevelse af hjælpeløshed, der afgør om en 
situation er traumatisk i modsætning til blot en faresituation.



Traumatisering i barndommen
• I DSM-IV opstilles følgende tre hovedkategorier 
for traumesymptomer:

• Genoplevelsessymptomer (fx mareridt, flashbacks eller 
tanker).

• Undgåelsessymptomer (fx undgåelse af bestemte 
stimuli eller følelsesmæssig tilbagetrækning).

• Øget vagtsomhed (fx øget stress, søvn- og 
koncentrationsbesvær eller overreaktion på 
forskrækkelse)



Traumatisering i barndommen
• Traumatisering i barndommen - fysisk og seksuelt 
misbrug som prædiktor for selvskadende adfærd:

• Kendt undersøgelse viser, at 79% af en gruppe 
selvskadende borderline patienter havde oplevet 
alvorlige traumer i barndommen i form af seksuelt eller 
fysisk misbrug (Van der Kolk et al., 1991).

• Vores undersøgelse viser, at 57% havde været udsat 
for fysiske eller seksuelle overgreb i løbet af opvæksten 
(Møhl & Rubæk, 2015).



Traumatisering i barndommen

• Indvirkning på den symbolske og refleksive funktion

• Traumatiske begivenheder kan medføre en 
forsvarsmæssig hæmning af den følelsesmæssige 
kapacitet.
• Forebyggelse af fremtidige traumer: individet gør sig ude af stand til 

at forstå dem på et følelsesmæssigt plan, da de ikke kan udholdes.



Traumatisering i barndommen
• Dissociation som overlevelsesstrategi

• Psykologisk flugtmekanisme, som tages i brug i 
faresituationer, hvor fysisk flugt er umulig.

• En ubevidst opløsning af bevidstheden og 
selvintegrationen, som gør det muligt at afbryde 
forbindelsen mellem den psykiske og fysiske 
virkelighed.

• Case: Ditte





Dissociation
• Det dissociative forsvar kan på længere sigt 
udvikle sig til en nærmest kronisk lidelse, hvor de 
dissociative processer med tiden vil aktiveres på 
mindre og mindre foranledning.

–Sådanne personer vil ofte føle, at de er ved at gå i 
opløsning, og kan tit blive i tvivl om, hvorvidt de 
overhovedet eksisterer.



Fysiske og seksuelle overgreb
sammenhæng med dissociation

• I vores studie ses en signifikant sammenhæng 
mellem fysisk og seksuelt misbrug I opvæksten og 
en høj dissociations-score.

• Vi finder desuden en signifikant sammenhæng mellem det, 
at have været fysisk misbrugt, og at skade sig på 
kønsorganerne. 





Selvskadens funktion i den 
posttraumatiske tilstand

• Traumatisering og re-enactment
• Man oplever en tendens til, at traumatiserede personer 

ubevidst udsætter sig for situationer, der minder om 
traumet – og dermed gentager traumet.

• Eks: Indgå i voldelige ægteskaber, vold mod eller 
misbrug af andre eller selvskadende adfærd 
(gentagelse af den fysiske smerte).

• Funktion: genvindelse af kontrol, reversal of voice.
• I faresituationer søger man det velkendte, uanset hvor 

smerteligt, det måtte være (museforsøg med stød).



Selvskadens funktion i den 
posttraumatiske tilstand

• Smerte-omsorgsforvirring: selvskade som 
selvafstraffelse eller selvomsorg? 
• Når fysisk el. seksuelt misbrug finder sted i 

omsorgsrelationen: det gode og det onde smelter 
sammen i ét og samme forhold.

• Barnet forstår måske misbruget som en form for 
kærlighed – eller ”tager det gode med det onde”?

• Smerte og omsorg bliver tæt forbundne, og smerte 
bliver således et middel til selvomsorg på tidspunkter, 
hvor personen har brug for kærlighed og trøst.



Selvskadens funktion i den 
posttraumatiske tilstand

• Selvskade som selvafstraffelse:

• I et studie af selvskadende personer med overrepræsentation 
af ofre for seksuelt misbrug, angav 83% at deres selvskade var 
et middel til selvafstraffelse (Briere & Gil, 1998).

• Barnet har ikke lært at elske sig selv (når selv mine forældre 
kan gøre mig ondt, så er jeg uelskelig).

• Skyldfølelse: ”Jeg må have gjort mig fortjent til at blive 
behandlet sådan” eller ”Jeg har jo accepteret misbruget for at få 
kærlighed og omsorg til gengæld”.

• Med selvskaden straffer personen sig selv for det skete.
• Selvafstraffelse foranlediget af den seksuelle modning, der sker 

i puberteten
• Selvskade som præventiv skamfering.



Selvskadens funktion i den 
posttraumatiske tilstand

• Styring af den dissociative proces
• Der findes en direkte sammenhæng mellem dissociation 

og selvskade, men den temporale sammenhæng er 
højst individuel:
• Selvskade som afslutning af den dissociative tilstand 

(selvskadens levendegørende funktion).

• Når selvskade forårsager den dissociative tilstand (personen 
kobler sig væk fra en pinefuld situation. Smertepåvirkningen 
aktiverer det dissociative beredskab).





Behandlerens blandede følelser
• Både pårørende og professionelle kan reagere 
kraftigt i relationen til en selvskadende person:

–Det piner os at se, at et af vore medmennesker har så 
ondt i sjælen, at hun drives til at maltraktere sin egen krop 
for et øjebliks lettelse.

–Alle omkring den selvskadende person vil undertiden føle 
sig magtesløse, bange, vrede og måske endda skyldige.

– ”Frelsersyndromet”.
–Når selvskaden ikke aftager: omsorg forvandles let til 

vrede.



Behandlerens blandede følelser
• Effekten på en personalegruppe:

• Hele personalegrupper kan danne fælles front mod den 
selvskadende og blive enige om, at ”hun manipulerer 
med os”.

• Undgå straf og sanktioner på baggrund af selvskaden.
• Vær opmærksom på egne reaktioner.
• Vær ikke alene om ansvaret for en selvskadende pt. –

god sparring og supervision er afgørende. 



Hvordan skal vi forholde os?
• Nøgtern, ikke-fordømmende holdning: Vær 
hverken bebrejdende eller overdrevent 
omsorgsfuld, når hun har skadet sig selv.
–Bebrejdelser forstærker skammen
–Omsorg forstærker selvskaden

• Vis forståelse for den følelsesmæssige smerte, 
der ligger bag selvskaden
–Fokus flyttes dermed tilbage fra det ydre til det indre

• Giv håb for bedring.



Forebyggelse af selvskade
• At have nogen at tale med / tætte sociale 
relationer

• Børn og unge går med deres problemer for sig selv => stor 
risikofaktor for udvikling af selvskade.

• Behandling af evt. bagvedliggende psykopatologi 
(fx depression, angst, etc.)

• Blandt unge med depression har 65% indenfor den seneste uge 
haft selvskadende adfærd (Statens institut for folkesundhed, 
2010).
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