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I de senere år er der i Danmark oprettet to såkaldte "selvmords-klinikker" i hhv. København og 
Odense.  De to klinikker  skal  søge at  afhjælpe  psykiske  problemer  hos  de  mennesker,  som har 
overlevet  et  selvmordsforsøg,  og som stadig har  uløste  psykiske  problemer.  Desværre  er  de to 
klinikker så små, at de langt fra kan tilbyde hjælp til alle de sørgeligt mange mennesker (omkring 
10.000), der hvert år forsøger at begå selvmord i Danmark. 

Den ringe indsats på dette område fra det offentliges side har måske noget at gøre med, at man ikke 
hidtil har haft nogen sikker viden om, hvorvidt det nytter noget at afhjælpe psykiske problemer hos 
mennesker med selvmordsforsøg. Hvis man ikke har vidst noget om det før, så ved man det i hvert 
fald nu, fordi en ganske ny undersøgelse fra Wisconsin i USA har vist, at psykologisk behandling i 
høj grad nytter noget med hensyn til at forebygge fremtidige selvmordsforsøg hos de, der allerede 
har begået (og overlevet) et selvmordsforsøg.

Den amerikanske undersøgelse omfattede 40 kvinder, der alle havde begået selvmordsforsøg, og 
som  havde  vedvarende  alvorlige  psykiske  problemer.  Disse  40  kvinder  blev  ved  lodtrækning 
tilfældigt  fordelt  til  to  grupper  på  20  hver.  Den ene  gruppe  fik  tilbudt  et  temmelig  langvarigt 
psykologisk behandlingsprogram, der både omfattede individuel terapi, hvor den enkeltes psykiske 
problemer blev grundigt diskuteret, og gruppeterapi, hvor man især arbejdede med at lære de unge 
kvinder bedre måder at omgås andre på.

Den anden gruppe på 20 kvinder fik den gængse behandling, som kun omfattede en meget ringe 
eller næsten ingen hjælp af psykologisk eller social art. 

Da der var gået et år, viste det sig, at der i den førstnævnte gruppe, der havde fået psykologisk 
behandling, havde været væsentligt færre nye selvmordsforsøg og endda betydeligt færre tanker om 
at begå selvmord. Desuden viste det sig, at behandlingsgruppen også havde fået det generelt meget 
bedre på det psykiske område, og de havde således i langt færre tilfælde været til senere behandling 
for psykiske problemer. Den tilbudte psykologiske terapi havde altså ikke blot forebygget selvmord, 
men også forebygget alle slags psykiske lidelser i det efterfølgende år. 
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