
7 Forord

11 En pige delt i to
12 ◗ Mors øjne og en længsel efter fred
12 ◗ Fandt sammen med nabobyens rødder
13 ◗ Tillidsbrud, ensomhed og for mange 

Panodil
14 ◗ Tre måneders observation på 

psykiatrisk hospital 
15 ◗ De værste – og de bedste
16 ◗ Du betyder noget!

Interview med Mille, 17 år

19 Hurtig indsats forhindrer 
varige skader

20 ◗ De voldsomme – og de apatiske
22 ◗ Ikke et ønske om død – men om hjælp 

Interview med afdelingssygeplejerske 
Elsebeth Stegmann og overlæge 
Jens Møller

25 En drøm om at komme væk
26 ◗ Fanget i et mobbehelvede
27 ◗ En rolle som reservemor
27 ◗ Anoreksi, bulimi og en masse selvhad 
28 ◗ Mere åben, men stadig destruktiv
29 ◗ Slut med selvmordstanker 

– men hvad med bulimi?
Interview med Sara, 18 år 

33 Nedbrudt af grov 
seksuel chikane

34 ◗ Daglige befamlinger
35 ◗ Modløshed og drømmen om en udvej
36 ◗ En konstant følelse af angst
36 ◗ Negative tanker og handlinger
37 ◗ Reservebedstemor og god veninde 
38 ◗ En tikkende bombe
38 ◗ Han kan ikke genkende mig!

Interview med Josefine, 17 år

41 Skam, selvdestruktivitet 
– og en frelsende engel

42 ◗ Trykkogeren eksploderer
43 ◗ Skam skaber selvdestruktivitet
44 ◗ Ud med de negative tanker 
44 ◗ Jeg har et valg!
45 ◗ Stort behov for engle og feer

Interview med psykolog Lisbeth Bendtsen

49 Mit selvmordsforsøg 
løste ingen problemer 

50 ◗ Hul på hemmeligheden 
51 ◗ Perfekt pige med sorte øjne
52 ◗ Tynget af skyld
52 ◗ Selvmordsforsøg som reaktion på 

manglende hjælp 
53 ◗ Et chok for min familie 

– og for mig selv
Interview med Tilde, 16 år

57 Sophies mørke
58 ◗ Sophies valg 
59 ◗ En sort verden 
60 ◗ Tid til mor
60 ◗ Et problematisk forhold
62 ◗ Ud af fangenskabet 

Interview med Sophie, 18 år

65 Mit livs største chok
66 ◗ En glad pige trækker sig væk
67 ◗ Følelsesvirvar og små fremskridt
68 ◗ Tanker om far
69 ◗ Jeg skal være der for min datter!
70 ◗ Bedre opfølgning af sårbare unge

Interview med Lene Gram 
(mor til Sophie)
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73 Sig det med ord 
– ikke med Panodil

74 ◗ En grim lugt!
75 ◗ Problemer og målsætning
76 ◗ En lettere gang på jord
77 ◗ En positiv udviklingsproces

Interview med psykolog Bente Hjorth 
Madsen, Center for Selvmords-
forebyggelse

79 Den negative spiral 
er stoppet

80 ◗ Lagde afstand til sine forældre
81 ◗ Cutting og negative tanker
81 ◗ Ensomhed, skyld og et dårligt rygte
82 ◗ Tanker om selvmord
84 ◗ Forstyrret af far – eller reddet af ham?
85 ◗ En drøm om fred

Interview med Laura, 17 år

87 En bombe i familien
88 ◗ Eftergivelse og kontrol
89 ◗ Vrede søskende og ærlige forældre
90 ◗ Pårørende i fokus

Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og 
formand for Nefos

93 Jeg kan ikke give nogen 
bestemt grund

94 ◗ Chok og tanker om genopbygning
95 ◗ En syg hobby – og et problematisk 

forhold
95 ◗ Mangel på læselyst og angst for tab
96 ◗ Svær kommunikation med forældre 
97 ◗ Selvværdet er blevet højnet

Interview med Jeppe, 18 år

99 Sammenhængende 
selvmordsforebyggelse

100 ◗ Konkret iagttagelse – direkte spørgsmål 
101 ◗ En uforståelig gåde

Interview med psykolog Kim Juul 
Larsen og socialrådgiver Bjørn Clausen, 
Klinik for selvmordstruede børn og unge

105 Vold, selvdestruktivitet 
– og jagten på en ny 
sandhed

106 ◗ En hverdag med stoffer og vold
107 ◗ Fjernet fra hjemmet og på kostskole
107 ◗ En centrifuge af modløshed
108 ◗ En drøm der brast
109 ◗ På vej mod en ny sandhed

Interview med Tanya, 14 år

113 Struktureret behandling 
hjælper psykisk syge unge

115 ◗ I skjul for udfordringer og succeskrav 
116 ◗ Et langvarigt og struktureret 

behandlingsforløb
117 ◗ Medicin, indlæring og en vej ud af 

håbløsheden
Interview med overlæge og psykiater 
Bent Kawa

121 Et kaos af følelser i et 
splittet sind

122 ◗ Anoreksi, bulimi og en psykiatrisk 
indlæggelse 

124 ◗ Diagnosen bliver stillet
125 ◗ Syre i hjertet
126 ◗ Døde mennesker kan ikke tage på …
127 ◗ En hård kamp 

Interview med Jeanet, 19 år
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129 Forebyggelsescentre
130 Supplerende materialer
133 Links
136 Om forfatteren

Læs også faktabokse om:
15 Selvmordsforsøg og andre centrale 

begreber
21 Håndkøbsmedicin
26 Mobning
28 Spiseforstyrrelser
39 Anonyme rådgivninger
39 Kontaktpersoner
54 Seksuelle krænkelser af børn og unge
63 Depression
66 Lovgivning
77 Forebyggelsescentre
80 Vold blandt unge
91 Netværk for selvmordsramte
97 Selvmordsforsøg blandt drenge og piger
108 Rådgivning for unge indvandrere 
108 Alkohol i familien
114 Personlighedsforstyrrelser
114 Skizofreni
123 Borderline
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Forord
”Det var meget impulsivt, og jeg ved ikke, hvad jeg ville opnå … men det var

i hvert fald ikke at dø.”

Sådan fortæller en teenagepige om motiverne til sit selvmordsforsøg, der

skete, da hun var 13 år. Den udløsende årsag var en uoverensstemmelse med

en kæreste og med et bagtæppe bestående af konflikter med hendes mor,

usikkerhed over det spirende voksenliv og identitetsforvirring. Det er ikke

noget nyt, at en ung kan have den slags oplevelser. Det nye er, at unge i dag

har en tendens til at udtrykke symptomerne på deres kriser og frustrationer

på en indadrettet og ofte dramatisk måde. Det kan fx være ved at skade sig

selv eller værre endnu … ved at lave et selvmordsforsøg. Det sidste er en

meget drastisk handling og opleves ofte meget voldsomt både af den unge selv

og af hendes pårørende. Den neutrale iagttager kan også rammes af et stik i

hjertet, når man hører eller læser om unges selvmordsforsøg. Måske føles det

som et strejf af kulde, og man får en fornemmelse af, at der under vores

moderne samfunds materielle rigdom og udstrakte velfærd lurer en afgrund

af eksistentiel tomhed. En ung der forsøger at afslutte sit liv i utide. Er der noget

mere trist?

Men inden meningsløsheden helt får overtaget, er der grund til at genta-

ge, hvad pigen i det indledende citat siger: ”… jeg ved ikke, hvad jeg ville opnå

… men det var i hvert fald ikke at dø.” Ofte ligger der nemlig helt andre hen-

sigter end et dødsønske bag, når en ung forsøger at tage sit eget liv. Der kan

være et budskab om, at livet er gået i hårdknude, og at man har brug for hjælp

til at rede trådene ud. Hævn, vrede, sorg og en længsel efter fred kan også være

en drivkraft. Det er imidlertid på alle måder en uhensigtsmæssig måde at

kommunikere på. Den er også livsfarlig … for selv om der ikke ligger en

intention om død bag en selvmordshandling, kan den godt resultere i det alli-

gevel. 

Skrig og fred er en bog om unges selvmordsforsøg og ikke om fuldbyrde-

de selvmord. Det sidste er en problematik for sig og kræver en selvstændig

udgivelse. Antallet af fuldbyrdede selvmord har i øvrigt ikke rykket sig
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væsentligt i den unge aldersgruppe. Siden 1990 har antallet ligget på omkring

20 årlige tilfælde. Antallet af selvmordsforsøg er derimod steget eksplosivt. I

bogen Når unge skader sig selv kan man læse, at raten af registrerede selv-

mordsforsøg blandt 15-19-årige piger er steget med hele 322 procent i perio-

den 1990-2003. Blandt de unge mænd er tallet gået op og ned i samme perio-

de, men uden nogen tendens til generel stigning. Børn og unge under 15 år er

ikke repræsenteret i de tilgængelige registre over selvmordsforsøg, men kigger

man i behandlingsstatistikkerne fra forebyggelsescentrene, er der en stigning

blandt pigerne i denne aldersgruppe. Blandt drenge i samme aldersgruppe er

der ikke nogen markant tendens.

Det er umuligt at sige, hvor mange selvmordsforsøg der sker årligt. Men

på baggrund af tal fra Center for Selvmordsforskning, der registrerer antallet

af selvmordsforsøg i det gamle Fyns amt, kan man anslå, at der på landsplan

var 1144 registrerede selvmordsforsøg blandt 15-19-årige piger i 2004. Blandt

unge mænd i samme aldersgruppe var tallet 242. Det er imidlertid kun de til-

fælde, hvor der har været kontakt til læge eller sygehus, og det er ikke nogen

selvfølge, at det sker. I rapporten Selvmord i Danmark kan man læse, at der i

2004 var cirka 4.000 skadestuekontakter som følge af selvpåført skade, men i

rapporten anslås det samlede antal forsøg til 15.000. Det billede bekræftes af

interviewene i denne bog, hvor flere unge fortæller om selvmordsforsøg, som

kun de selv og måske en ven eller veninde er vidende om.

I bogen er der interviews med ni unge, der alle har haft et eller flere selv-

mordsforsøg. Otte af de ni unge er piger. Det er en afspejling af, at problema-

tikken er mest udbredt blandt hunkønnet, men også at piger generelt viser

større interesse end drenge for at deltage i interview. De unge har oplevet for-

skellige former for belastninger forårsaget af fx (for) tidligt voksenliv, mob-

ning, overgreb, ensomhed eller psykisk sygdom. Ud over selvmordsforsøgene

har de fleste af bogens unge også været selvdestruktive på andre måder.

Spiseforstyrrelser, misbrug og – ikke mindst – selvskadende adfærd kan være

en del af dette mønster. Disse beslægtede former for adfærd har hver sin defi-

nition (se faktaboks), men tilskyndelsen til at udvikle dem er næret af den

samme kilde, nemlig mistrivsel.

De fleste af bogens unge har ønsket at være anonyme, mens enkelte

optræder under eget fornavn. I interviewene fortæller de om baggrunden for

deres selvmordsforsøg, men også om, hvordan de efterfølgende er blevet hjul-
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pet. Får man den rette hjælp, og er man modtagelig for den, er der heldigvis

gode muligheder for, at det bliver ved et enkeltstående tilfælde. De unges per-

sonlige beretninger bliver suppleret af interviews med fagfolk, der arbejder

professionelt med unges selvmordsadfærd. I disse interviews sættes der fokus

på forskellige former for behandling og forebyggelse. De pårørendes situation

beskrives i et interview med en mor og med en forsker, der har speciale i

denne særlige problematik. 

Skrig og fred kan bruges på forskellige niveauer og med forskellige hensig-

ter. Den kan give fagfolk, der arbejder med unge eller er ved at uddanne sig til

det, en indsigt og en baggrundsviden, som kan være værdifuld i samtaler med

unge, der mistrives. Forældre, der har interesse for temaet eller er berørt af

det, kan også have gavn af at læse med. Bogen kan endvidere anvendes i for-

bindelse med sundhedsundervisning i folkeskolen og til en diskussion af de

betingelser, som unge i dag vokser op under. Anvendes bogen i forbindelse

med selvstændigt projektarbejde i folkeskolen eller på ungdomsuddannelser-

ne, bør man som underviser være opmærksom på den enkelte elevs motiva-

tion for at vælge emnet. Det kan være – men behøver langtfra at være det – et

signal om, at eleven er plaget af selvmordstanker eller andre former for mis-

trivsel. Er det tilfældet, skal der selvfølgelig tages hånd om dette, og den rette

hjælp søges. I bogen er der i øvrigt flere eksempler på, hvordan lærere, pæda-

goger og andet frontpersonale har været redningskrans for en ung, der var fal-

det ned i et dybt hul af sorte tanker og selvdestruktivitet. Sara fortæller fx:

”I 9. klasse fik vi en ny matematiklærer. En dag havde en af pigerne pro-

blemer. Hun snakkede med sine veninder om det, men han blandede sig og

sagde: Det er ikke altid nok at få hjælp af en veninde. Nogle gange skal der mere

til. Det gjorde mig rasende. Jeg skældte ham ud, og pludselig væltede det hele

ud af mig, og så fik han alt at vide om mit liv. Siden den dag har vi haft et rig-

tig godt forhold til hinanden, og han har hjulet mig enormt meget. Hvis det

ikke havde været for ham og hans familie, tror jeg, at jeg havde været død.”

Per Straarup Søndergaard

9

Skrig & fred




