
NEUROSER ER FORBUNDET MED EN STÆRKT FORHØJET 
SELVMORDSRISIKO (1996, 5(1))

Man har længe vidst, at de meget svære sindslidelser, skizofreni og maniodepressiv sindslidelse, er 
forbundet med en meget høj risiko for selvmord.

Specielt  mennesker,  der  lider  af  den  maniodepressive  sindslidelse,  har  en  voldsomt  forhøjet 
selvmordshyppighed, der i forskellige undersøgelser er fundet til at ligge mellem 25 og 50 gange 
højere end hyppigheden i den almindelige befolkning. Men også hyppigheden af selvmord blandt 
skizofrene er flere gange højere end i normalbefolkningen, og den har iøvrigt været stærkt stigende 
i de sidste årtier, hvor skizofrene mere og mere behandles udenfor hospitalerne. 

Nu viser en svensk undersøgelse, at der også er tale om meget betydelig selvmordsrisiko ved de 
lettere  sindslidelser,  der  kaldes  neuroser.  Man  har  tidligere  fundet  meget  forskelligartede  og 
forvirrende resultater vedrørende selvmordshyppigheden for denne gruppe, hvilket sikkert beror på, 
at definitionen af neuroser er noget uklar og varierer fra sted til sted, således at det sikkert er ret 
forskellige sindslidelser, man har studeret i de forskellige undersøgelser. 

Men den svenske undersøgelse, der er udført af Christer Allgulander fra i Stockholm, omfatter dels 
en  usædvanlig  stor  gruppe  yngre  neurotiske  patienter,  nemlig  ca.  50.000  ialt,  og  dels  er  disse 
patienter diagnosticeret som neurotikere efter ret klare retningslinier, der på den pågældende tid var 
fastlagt i de skandinaviske lande. 

De ca. 50.000 patienter var alle blevet diagnosticeret som neurotikere i perioden 1973-1983 og ti år 
senere i 1993 blev det gjort op, hvor mange af disse patienter, der havde begået selvmord inden 45 
års-alderen, og disse procenttal blev sammenlignet med hyppigheden af selvmord inden 45 års-
alderen i normalbefolkningen.

I denne opgørelse af resultaterne har Allgulander delt de neurotiske patienter i dem, der overvejende 
led af  angstsymptomer,  kaldet de angstneurotiske,  og dem, der overvejende led af  nedtrykthed, 
kaldet de depressive neurotikere. Endvidere er opgørelsen udført særskilt for mænd og kvinder. 

I betragtning af, at man ikke havde ventet den store forskel på disse let sindslidende patienter og 
normalbefolkningen, var resultaterne næsten chokerende. De angstneurotiske kvinder havde begået 
selvmord 5 gange så ofte som raske kvinder; de angstneurotiske mænd havde 7 gange så ofte begået 
selvmord. Endnu værre stod det til med de depressive neurotikere. Her havde kvinderne hele 16 
gange så  ofte  begået  selvmord end normalbefolkningen,  mens de neurotisk deprimerede mænd 
havde en selvmordsprocent, der var næsten 13 gange større end hos raske mænd.

Allgulander fandt iøvrigt, at der blev begået særligt mange selvmord i de første tre måneder efter 
udskrivningen  fra  det  psykiatriske  hospital,  hvor  patienten  havde  været  til  behandling.  Disse 
resultater viser, at der sikkert kunne spares mange liv ved en bedre psykologisk hjælp og støtte til 
mennesker, der bliver udskrevet fra et psykiatrisk hospital, selv efter en “lettere” sindslidelse som 
neurotisk angst eller neurotisk depression. 
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