
HVEM GENTAGER ET SELVMORDSFORSØG? (1993, 2(3))

I Danmark dør dobbelt så mange af selvmord som af trafikulykker, og mens der (med god grund) 
ofres astronomiske beløb på at øge trafiksikkerheden for at nedbringe antallet af dødsulykker på 
landevejene, så gøres der besynderligt lidt for at forhindre de mange flere selvmord. Det hænger 
formodentlig sammen med, at man ikke rigtigt ved, hvordan man skal forebygge selvmord. En del 
selvmord kommer tilsyneladende ganske bag på alle  de pårørende,  men der er nu også ganske 
mange  selvmord,  der  er  blevet  "varslede"  af  stærk  depression  eller  (især)  af  forudgående 
selvmordsforsøg.

Folk, der har begået selvmordsforsøg, som ikke "lykkedes", begår i næsten to ud af ti tilfælde et nyt 
selvmordsforsøg i de følgende år, og af disse fører næsten hvert syvende til et fuldbyrdet selvmord. 
Man skulle tro, at man kunne forebygge disse efterfølgende selvmord og selvmordsforsøg efter et 
første selvmordsforsøg ved at "behandle" dem, der har begået et selvmordsforsøg. Men bortset fra 
to nye - og ganske små - selvmordsklinikker i København og Odense, får de fleste af dem, der har 
overlevet et selvmord, kun tilbud om behandling af psykiatrisk art, og de færreste ønsker at tage 
imod dette tilbud, fordi de ikke føler sig "sindssyge".

En  ny undersøgelse  fra  New Zealand  tyder  nu  på,  at  der  kan  være  mere  grund  til  at  tilbyde 
psykologisk  hjælp  til  selvmordskandidater,  der  har  psykiske  problemer  uden  at  være  egentlig 
sindssyge. De newzealandske forskere undersøgte den psykologiske tilstand hos 150 personer, der 
havde  overlevet  et  selvmordsforsøg.  De  pågældende  blev  udsat  for  en  række  psykologiske 
undersøgelse  for  at  se,  om  de,  der  gentog  selvmordsforsøget,  på  nogen  måde  adskilte  sig 
psykologisk fra de, der ikke gentog selvmordsforsøget i det følgende år.

Det viste sig, at der var to psykologiske prøver, som i høj grad kunne forudsige, hvem der i det 
følgende år gentog selvmordsforsøget. Den ene test målte "evnen til at styre sin egen tilværelse". 
De, der oplevede, at de havde dårlige evner eller ringe mulighed for at styre deres egen tilværelse, 
foretog i højere grad nye selvmordsforsøg, end de, der følte, de havde ganske godt styr på deres 
egen tilværelse. Den anden test målte "graden af forståelighed i tilværelsen". Igen var det dem, der 
ikke rigtig kunne forstå deres egen tilværelse, der var langt mere truet af nye selvmordsforsøg, end 
de, der oplevede en rimelig grad af forståelighed i deres egen tilværelse.

De psykologiske problemer, der karakteriseres ved en oplevelse af ikke i tilstrækkelig grad at kunne 
styre og forstå sin egen tilværelse, kan i høj grad afhjælpes af moderne former for psykologisk 
hjælp og behandling. Så allerede denne ene undersøgelse giver et vigtigt fingerpeg om, hvordan 
man bl.a. kan forebygge selvmordsrisikoen med psykologisk hjælp til folk,  der har overlevet et 
selvmordsforsøg.
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