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Selvskade engagement

• Udført første danske forskningsprojekt om selvskade blandt 

psykiatriske patienter (med prof. Bo Møhl)

• Speciale: To teoretiske forklaringsmodeller på selvskade 

udviklet på baggrund af forskningsresultater

• Forfatter til bogen ”Selvskadens psykologi” (2009)

• Foredragsholder, medierådgiver, aktiv i mediedebatten om 

selvskade

• Påvirker den politiske beslutningstagning omkring selvskade 

• Medlem af selvskade-arbejdsgruppe på Christiansborg på 

baggrund af høring i Folketinget i 2016, hvor der arbejdes på at 

skabe en national handlingsplan mod selvskade



Selvskadens psykologi



Psyke & Logos 
selvskade



Publikationer i 2016 / 2017
• Videnskabelige artikler:

• Møhl, B. & Rubæk, L. (2016): Selvskade hos psykiatriske patienter. Psyke & Logos. 

Årg. 37, Nr. 2.

• Rubæk, L. & Møhl, B. (2016): Ikke suicidal selvskade – et afhængighedssyndrom?

Psyke & Logos. Årg. 37, Nr. 2.

• Møhl, B. & Rubæk, L. (in press): Self-injury in Trauma Survivors. Under 

udarbejdelse.

• Oversigtsartikler til fagtidsskrifter:

• Møhl, B. & Rubæk, L. (2017): Selvskade og psykisk mistrivsel blandt børn og unge. 

Pædagogisk psykologisk tidsskrift.

• Møhl, B. & Rubæk, L. (2017): Når psykisk smerte konverteres til fysisk smerte –

selvskade. Ugeskrift for læger. 2017;179:V01170066

• Øvrigt:

• Kronik i Politiken maj 2016: ”Mange unge kæmper med sved, tårer – og blod” (Møhl 

& Rubæk).

• Kronik i Politiken primo 2017: Danmark har brug for en national handlingsplan mod 

selvskade. (Arbejdsgruppen på Christiansborg).

• Redaktør på Psyke & Logos’ temanummer om selvskade.



Dagsorden

• Selvskadeadfærd kontra selvmordsadfærd

• Definition, typeinddeling og forekomst

• Selvskade by proxy

• Selvskade og social smitte

• Selvskadens psykologi

• Affektreguleringsmodellen

• Afhængighed af selvskade

• Traumemodellen

• At være emotionelt dysreguleret

• Omgivelsernes blandede følelser

• En procedure i fem trin

• Hvordan skal vi forholde os?



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

• I Markus-evangeliet (5:2-5) optræder 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,”



Religiøs selvskade
Flagellanter er kristne der straffer sig selv for 

menneskets synder



Kulturelt accepteret selvskade
Centralafrikanske stammer med halsringe



Vestlig kultur: Piercinger og 
tatoveringer



Kulturelt accepteret selvskade?



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

og selvmord



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



Patologisk selvskade



Definition

• Direkte ikke-suicidal selvskade (NSSI) defineres af The 
International Society for the Study of Self-Injury (2007) 
som:

• En bevidst direkte og selvforskyldt ødelæggelse af kropsvæv, 
der resulterer i umiddelbare vævsskader udført med et 
formål, der ikke er socialt accepteret og uden suicidale
hensigter”. 

• Denne definition ligger til grund for de diagnostiske 
kriterier i DSM-5 (2013), hvor Non-Suicidal Self-Injury er 
indført som forskningsdiagnose.



Typologi 
Selvskade som et nonspecifikt symptom

• Patologisk selvskade – klassificering på tværs af diagnoser:

– Alvorlig selvskade

– Svær beskadigelse ofte med permanent vansiring til følge (fx øjenfjernelse, 

selvkastration, amputation af kropsdel).

– Stereotyp selvskade

– Rytmiske, monotone mønstre af selvskade (fx headbanging, eyeball pressing).

– Moderat selvskade - impulsiv 

– Ofte overfladiske skader på kroppen, der bruges i affektreguleringsøjemed (fx 

cutting, brænding, at slå, bide eller skolde sig selv).

– Moderat selvskade – tvangsmæssig

– En gentagen, ritualiseret vanehandling der foregår automatisk og ureflekteret (fx 

trikotillomani, udtalt neglebidning, skin-picking). 





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

• 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. 

• Risikoen for at dø ved selvmord er 18 gange større hos 

patienter med selvskade end hos patienter uden (Van Sell 

et al., 2005). 



Selvskade- kontra selvmordsadfærd

• Selvmord og selvmordsforsøg forekommer oftest, når 

personen ikke længere kan bruge selvskade som 

mestringsstrategi.

• Desuden har selvskadende personer en naturligt øget 

risiko for at dø ved selvmord – selv om det ikke var 

deres intention!



Hamzas integrerede forklaringsmodel
”Gateway-teorien”, Tredje-variabel-teori”, ”Joiners teori”



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)



Impulsiv selvskade
De ”nye” cuttere

• Langt de fleste unge, der skader sig selv, 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”

• Kronik i Politiken d. 24. maj 2016: ”Mange unge kæmper 

med sved, tårer – og blod”



Epidemiologi

• Danske undersøgelser viser, at andelen af unge, der 

skader sig selv, ligger mellem en tredjedel og en femtedel 
(ViOSS, 2015; Børnerådet, 2016; Møhl & Skandsen, 2012).

• Blandt psykiatriske patienter er forekomsten af selvskade 

langt højere end i normalbefolkningen:

• Døgnindlagte psykiatriske patienter 68 %, ambulante patienter 48 

% (Deiter & Pearlman 1998).



Kønsforskelle

• De fleste undersøgelser viser, at der er flere piger/kvinder 
end drenge/mænd der skader sig selv.

• Enkelte undersøgelser finder dog ligelig kønsfordeling (fx 
Møhl et al., 2014).

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





Selvskade og social smitte

• Selvskade smitter specielt blandt unge på skoler, 

psykiatriske afdelinger og specialinstitutioner.

• Flere undersøgelse påpeger, at det øger risikoen for 

selvskade, hvis der er personer med selvskadeerfaring i 

omgangskredsen:

• En dansk undersøgelse viser, at 75 % af de selvskadende (mod 

25% af de ikke-selvskadende) unge har kendskab til andre, som 

har skadet sig selv (ViOSS, 2015).



Selvskade og social smitte

• Vertikal smitte

• Når en kendt person (fx Angelina Jolie) står frem med sin 

selvskade, og det smitter ”ned” gennem befolkningen.

• Horisontal smitte

• Når selvskade smitter blandt ”ligesindede” fx i klasser, gennem 

sociale medier, Youtube, pro-selvskade hjemmesider, 

subkulturer.

• En kombination

• Når en ”højstatus”-person indenfor samme sociale gruppe 

bliver initiator.



Selvskade og social smitte
Direkte versus indirekte smitte

• Det vil være relevant desuden at introducere begreberne 

direkte og en indirekte smitteeffekt:



Selvskade og social smitte
Direkte smitte

• Direkte smitte forekommer, når en person eksponeres for 

selvskade hos andre, og der direkte afledt heraf opstår en 

trang og en selvskade-handling hos personen selv. 

• Eksempler:

• Når man ser en venindes selvskadesår / -ar

• Når en ny selvskade-trend spreder sig i psykiatrien.

• Når man opsøger billeder af andres selvskade på sociale medier 

(fx #cut4bieber), pro-selvskade-hjemmesider eller Youtube



Selvskade og social smitte
Indirekte ”smitte”

• Indirekte smitte forekommer, når en person eksponeres 

for et stimuli, der øger personens sårbarhed i forhold til 

selvskade, og således kan virke som udløsende faktor for 

en selvskade-episode. Smitteeffekten medieres af et 

”tredje led”. Indirekte smitte kan forklare, hvorfor vi ser 

selvskade sprede sig nærmest epidemisk lige nu. 

• Eksempler:

• Cyber-mobning (42% af de unge, der har skadet sig selv, er blevet 

mobbet på internettet indenfor det seneste år) 

• Idealforskydning på de sociale medier (”når det perfekte bliver det 

nye normale”)



Hvorfor smitter selvskade?
Psykologiske mekanismer

• Ønske om at skabe et gruppefællesskab / identitet

• Fx emo-kulturen

• At konkurrere og vinde status

• Fx på sociale medier: ”Månedens snit”

• At konkurrere om at få opmærksomhed eller omsorg

• Positiv social forstærkning (Nock & Prinstein, 2004).

• Fx fra behandlere, pædagoger, lærere eller ”likes” og kommentarer 

på de sociale medier

• Nedsat hæmning / normalisering

• Når andre gør det, kan jeg også

• Nogle patienter (fx borderline) har svært ved at kende 

forskel på eget og andres følelsesliv (smittes af andres 

stresstilstand)





Motiver til selvskade
Møhl & Rubæk, 2016
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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



Resultater – følelsesmæssig effekt
Møhl & Rubæk, 2016

• Deltagerne har registreret deres følelsesmæssige tilstand 

før og efter den selvskadende handling.

• Der sker en reduktion af langt de fleste negative følelser, 

og reduktionen er signifikant ved følelserne vrede mod 

andre, vrede mod selv, frygt, spænding, skyld og

ensomhed.  

• Efter selvskade ses øget lettelse og nydelse, hvilket 

antyder, selvskade ikke blot dæmper negative affekter, 

men også skaber positive følelser og en lystfyldt tilstand.



Den prædisponerede person

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

mentale tilstande - herigennem 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.



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.

• Den selvskadende person risikerer at blive afhængig af 

sin krops eget stof – ”autoaddiction”.



Resultater – afhængighed
Rubæk & Møhl, 2016

• I vores undersøgelse opfattede 57 % af deltagerne deres 

selvskade som en afhængighedstilstand.

• Mens 88 % opfyldte WHO’s kriterier for et 

afhængighedssyndrom med deres selvskade.

• Dette bekræfter en udbredt klinisk fornemmelse samt fund 

fra det eneste studie, der på lignende vis har undersøgt 

selvskade som afhængighedssyndrom (Nixon et al., 2002). 



Selvskade som afhængighedssyndrom

• Trang
• Størstedelen af deltagerne (78 %) angav, at de følte trang forud for 

deres selvskadeepisode. Samme andel (77 %) var kede af denne
trang, men stadig ude af stand til at stoppe. 

• Toleranceøgning
• Mere end halvdelen af deltagerne oplevede toleranceøgning, og 

måtte således skade sig selv oftere (53 %) eller mere alvorligt med 
tiden (66 %) for at få samme effekt.

• Abstinenssymptomer
• Størstedelen af deltagerne (60 %) rapporterede om 

abstinenslignende symptomer ved ophør med selvskade.

• Recidiv-risiko



Resultater
- Affektregulering versus afhængighed?

• I den forstand er processen den omvendte af det, man 

ser i udvikling af afhængighed af rusmidler:

• Psykoaktive stoffer: positiv => negativ forstærkning

• Selvskadende: negativ => positiv forstærkning



Kliniske implikationer

• Undersøgelsens fund peger på betydningen af en tidlig

indsats, idet det er vigtigt at få hjulpet den selvskadende 

person til at bruge andre færdigheder i forbindelse med 

stress- og affektregulering, inden selvskaden udvikler sig 

til en egentlig afhængighed. 

• Trangen til at opnå et kick i forbindelse med selvskade 

kan eksistere flere måneder efter, at den selvskadende 

adfærd er ophørt, hvorfor det er vigtigt med et langt 

efterbehandlingsforløb for at undgå tilbagefald.





Fire-faktor-modellen



Traumatisering i barndommen

• I vores undersøgelse fandt vi, at 62,3 % af de 

selvskadende psykiatriske patienter havde været udsat 

for fysiske eller seksuelle overgreb (Møhl & Rubæk, 2016).



Traumatisering i barndommen

• Indvirkning på den symbolske og refleksive 
funktion
• Traumatiske begivenheder kan medføre en 

forsvarsmæssig hæmning af den følelsesmæssige 
kapacitet og ligefrem alexithymi (sekundær).

• Følelser mister deres signalværdi.

• 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.

• 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.





Traumemodellen
Selvskadens funktion i den posttraumatiske tilstand

• Traumatisering og re-enactment

• Gentagelsestvang, genvindelse af kontrollen

• Selvskade som selvafstraffelse

• Selvbebrejdelser: ”jeg lod det ske”

• Styring af den dissociative proces

• Selvskade kan igangsætte eller ophæve dissociation



Traumatisering i barndommen
Resultater af kvantitativt studie (Møhl & Rubæk, in press)

• 62,3 % af de selvskadende patienter havde været udsat for 

fysiske eller seksuelle overgreb.

• Der var signifikant sammenhæng mellem at have været udsat 

for fysiske/seksuelle overgreb og være højt dissocierende.

• Der var signifikant sammenhæng mellem at have været udsat 

for overgreb og at være alexitym.

• Der var signifikant sammenhæng mellem at have været udsat 

for overgreb og at skade sig selv på kønsorganerne. 

• Præventiv skamfering?

• Selvafstraffelse?





Emotionelt dysregulerede unge

• At være emotionelt dysreguleret betyder, at man:

• Er hypersensitiv

• Reagerer kraftigt

• Har svært ved at nedregulere følelser

• Er ekstremt nærtagende

• Reagerer med voldsom vrede, hvis man føler sig truet 

eller krænket 

• Har relationer præget af kaos og manglende stabilitet

• I relationer veksler mellem et ønske om intens nærhed 

og devaluering (aggressioner og foragt)



Emotionelt dysregulerede unge

• Emotionelt dysregulerede personer føler sig ofte tomme 

og uden en sikker fornemmelse af, hvem de er. 

• Tomhedsfølelsen er så mentalt smertefuld, at man 

undertiden vil se personen forsøge at dulme denne ved at 

foranstalte drama og turbulens omkring sig.

• Fx ved at skade sig selv i andres nærvær eller på anden vis få 

andre til at reagere.



Omgivelsernes blandede følelser

• Som professionel eller nærtstående vil man uundgåeligt 

blive berørt af personens indre kaos, da det udspilles og 

iscenesættes i omgivelserne

• Specielt under belastning kan disse unge udagere deres 

indre verden fx i form af ”splitting”

• Splitting kan blive opfattet som manipulation, men skal 

ses som personens dysfunktionelle forsøg på 

identitetssikring. Et forsøg på at mærke sig selv og få 

kontakt med egne følelser og grænser – og derved 

regulere indre spænding.



Omgivelsernes blandede følelser

• Når man som personalegruppe oplever sig 
følelsesmæssigt presset, kan man komme til at dele sig 
i to lejre:

• 1) Dem der ignorerer og lægger afstand til den 
selvskadende.

• 2) Dem der giver den selvskadende maksimal omsorg og 
nærhed.

• Begge dele er uhensigtsmæssigt!



Omgivelsernes blandede følelser

• Undersøgelser viser, at professionelle ofte har negative 

holdninger overfor selvskadende patienter og savner 

viden om selvskade.

• Frustration, vrede, stress, ængstelighed, bekymring og 

hjælpeløshed er nogle af de følelser, man som både 

pårørende og professionel kan opleve.

• Man ser en tendens til, at professionelles mentalisering 

svækkes, og man begynder at handle sig ud af 

afmagtsfølelsen 
• Ved fx forslag om pludselig udskrivning, overflytning, fast vagt, 

overmedicinering eller simpel afvisning.





Hvordan skal vi forholde os?

• Behandlere omkring en selvskadende person skal være 

bekendt med basale adfærdsterapeutiske principper for 

indlæring og udslukning af adfærd:

• Den selvskadende skal have maksimal opmærksomhed, 

hjælp og støtte for at undgå selvskadende adfærd.

• Til gengæld er der time out og helt specifikke procedurer 

der skal følges i tilfælde af selvskadende adfærd.



Forslag til en procedure i fem trin

• 1) Kædeanalyse

• 2) Involvering af omgivelserne

• 3) Korrektion eller reparation

• 4) Udarbejdelse / revision af kriseplan

• 5) Evaluering af forløbet



Trin 1: Kædeanalyse

• Den unge skal først lave en kædeanalyse på den 

pågældende selvskadende handling. 

• Først med kontaktperson, sidenhen på egen hånd.

• Hensigten er, at den unge gradvist bliver bevidst om 

mønsteret i sine selvskadeepisoder (mange tror, at 

selvskadeimpulsen kommer som et lyn af en klar himmel).

• Kædeanalysen danner udgangspunkt for at undersøge, 

hvilke færdigheder den unge kunne have brugt i stedet for 

at skade sig selv.



 

Udløsende faktor: 
Jeg ringede til Chris, og han virkede afvisende. Sagde at han ikke havde tid til at snakke lige 

nu, og ville ringe igen senere. 

Tanke: 
Han har garanteret 

fundet en anden. Vil jeg 

nogensinde kunne finde 

en kæreste, der kan holde 

mig ud? 

Følelse: 
Tristhed, ensomhed, 

skuffelse, vrede, skam, 

magtesløshed 

Krop: 
Hjertebanken, ryster, 

sveder koldsved, bliver 

urolig  

Handling / problemadfærd: 
Jeg fandt et barberblad på badeværelset og skar mig selv på arme og ben.  

Kortsigtede konsekvenser: 
Jeg følte lettelse. Var ikke nær 

så ensom. Glemte at jeg havde 

det skidt. Fik afløb for min 

vrede. Genvandt kontrollen. 

Langsigtede konsekvenser: 
Fik det alligevel ikke bedre – efter 

en halv time havde jeg det faktisk 

værre. Skamfølelsen og vreden 

var vokset, fordi jeg handlede så 
umodent. 

Sårbarhedsfaktorer:  
Menstruation. For lidt søvn. Uregelmæssig og usund kost. Hovedpine. Har ikke taget 

ordineret medicin. 



Trin 2: Involvering af omgivelserne

• Den unge fremlægger kædeanalysen (for kontaktperson 

eller behandler) med fokus på de mestringsstrategier, 

som hun kan bruge i forebyggelsen af en ny 

selvskadende handling.



Trin 3: Korrektion eller reparation

• Den unge støttes i passende ”reparation” fx i relation til 

andre, der er blevet påvirket af hendes / hans handling. 

• Eksempel 1) Møde med en person som er blevet specielt 

påvirket af den unges handling.

• Eksempel 2) Vaske badeværelse som er indsmurt i blod.



Trin 4: Revision af kriseplan 

• Erfaringer med håndtering af den selvskadende handling 

kan gøre os klogere og føre til revision af den unges 

”krisekort”.



Trin 5: Evaluering af forløbet 

• Den unges feedback på hvad der var konstruktivt og 

mindre konstruktivt i forløbet.

• ”Hvad kunne vi have gjort anderledes?” 

• Vigtigt da det validerer den unge og styrker 

behandlingsalliancen.



Hvordan skal vi forholde os ved 
selvskade-trang?

• Har personen trang til selvskade, men endnu ikke skadet 

sig selv: Tal om dagen, der er gået. Sæt ord på følelser. 

Tal om de langsigtede konsekvenser ved selvskade.

• Find mestringsstrategier sammen og skriv dem ned.

• Sørg for, at der i samtalen både er rum for validering og 

forandring. 

• Forsøg at være lyttende og anerkendende udspørgende. 



Hvordan skal vi forholde os efter 
selvskade-episode?

• Forsøg at indfinde en nøgtern, ikke-fordømmende 

holdning, hvor du hverken er bebrejdende eller 

overdrevent omsorgsfuld.

• Vis forståelse for den følelsesmæssige smerte, der ligger 

bag selvskaden - fokus flyttes dermed tilbage fra det ydre 

til det indre

• Giv håb for bedring – ”det vikarierende håb”.



Spørgsmål?


