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Gennemsnitlig begår to-tre danskere selvmord hver eneste dag (og lidt over 20 
kommer til behandling for selvmordsforsøg, der ikke ”lykkes”), hvilket betyder 
at der dør halvanden gang flere mennesker som følge af selvmord, end der dør 
i trafikken. 

Når  man  tænker  på  de  enorme  midler  der  bruges  for  at  nedbringe 
dødstallene  i  trafikken,  kan  man  næsten  undre  sig  over  den  relative  ringe 
offentlige indsats for at hjælpe selvmordstruede mennesker. Der er dog i de 
senere år sket en forbedring i adgangen til psykologisk eller psykiatrisk hjælp 
for  mennesker,  der  har  det  så  dårligt,  at  de  overvejer  selvmord,  og  denne 
endnu  ret  beskedne  forbedring  kan  godt  være  en  del  af  årsagen  til,  at 
selvmords-tallene i Danmark heldigvis er faldet noget siden 1980, hvor i hvert 
fald danske kvinder havde verdensrekord i selvmord. Den vigtigste forklaring 
på den faldende hyppighed af selvmord i perioden 1980 til 2000 er dog nok, at 
det i denne tid blev sværere at få fat i de ”midler”, der indtil 1980 særlig ofte 
var blevet benyttet til selvmord, nemlig stærke sovepiller (af barbiturat typen), 
gammeldags  depressionspiller  (af  TCA-typen,  der  nu  er  afløst  af  de  mere 
ufarlige SSRI-piller), samt ganske almindelig husholdningsgas, der ikke findes 
så mange steder mere. Især de førstenævnte sovepiller var indtil 1980 blandt 
kvindernes  foretrukne  selvmordsmetode  og  faldet  i  selvmord  ved  hjælp  af 
sovemedicin følger ifølge en ny dansk undersøgelse ganske nøje faldet i salget 
af disse piller i løbet af 1980’erne. Da der ikke samtidig skete en tilsvarende 
stigning i kvinders brug af andre selvmordsmetoder, kan det altså konkluderes, 
at en vigtig medvirkende årsag til selvmord er noget så simpelt som let adgang 
til piller man kan bruge til at begå selvmord med! I vore dage kan man hverken 
begå selvmord med nutidens sovemedicin eller med de nye depressionspiller 
(SSRI-piller),  så  det  har  ifølge  den  danske  undersøgelse  hjulpet  godt  på 
selvmordshyppigheden i Danmark i de senere år.

Men der er naturligvis mange andre årsager til selvmord udover let adgang 
til  livsfarlige  sovepiller,  nemlig  især  depression,  håbløshed,  voldsomme 
skuffelser og manglende evner til at finde mening med tilværelsen. Nu viser en 
ny amerikansk undersøgelse, at der ikke blot er kønsforskelle med hensyn til 
valg  af  selvmordsmetoder:  kvinder  bruger  oftere  –  stadig  –  medicin,  mens 
mænd oftere bruger  voldelige  metoder  som hængning og skydning.  Der  er 
også forskelle i de faktorer, der tilsyneladende ligger bag selvmord hos de to 
køn, i hvert fald hos de der trues af selvmord som følge af stærke depressioner. 
De amerikanske forskere undersøgte 314 personer, som i en bestemt periode 
blev behandlet for svær depression ved et stort psykiatrisk hospital i USA. To år 
senere søgte man igen kontakt med alle de 314 mænd og kvinder, og det viste 
sig, at hele 52 enten havde forsøgt eller begået selvmord i den forløbne tid. 

De 52 i selvmordsgruppen blev herefter sammenlignet med resten af de 314 
tidligere deprimerede patienter for at se hvilke faktorer eller egenskaber, der i 
den oprindelige undersøgelse eventuelt kunne forudsige, hvem der i løbet af de 
to  år  vil  begå  selvmord  eller  selvmordsforsøg.  Det  viste  sig,  at 
selvmordsgruppen adskilte sig fra resten på en række områder og ifølge de 



amerikanske  forskere  er  det  særligt  påfaldende,  at  der  var  en  ret  slående 
kønsforskel  på  de  faktorer,  der  adskilte  selvmordsgruppen  fra  resten  af  de 
deprimerede. 

For  mændenes vedkommende  var  der  i  selvmordsgruppen  en  særlig  høj 
hyppighed af følgende faktorer: 1) Tidligere selvmord hos familiemedlemmer, 
2)  adskillelse  fra  én  eller  begge  forældre  i  barndommen  og  3)  tidligere 
stofmisbrug. Hver af disse tre ting forekom mere end tre gange så ofte hos 
mændene i  selvmordsgruppen sammenlignet  med mændene i  rest-gruppen, 
mens der  på disse  tre  punkter  ikke var  nær så  stor  forskel  på kvinderne i 
selvmords-  og  restgruppen.  For  kvindernes vedkommende  adskilte 
selvmordsgruppen  sig  især  ved  tre  andre  ting:  1)  Flere  tidligere 
selvmordsforsøg,  2)  styrken  af  den  følelsesmæssige  depression  og  3) 
vredladenhed.  Tidligere  selvmordsforsøg  giver  altså  langt  større  risiko  for 
senere selvmordsforsøg hos kvinder end hos mænd. Faktisk kunne forskerne 
regne  ud,  at  hvert  selvmordsforsøg  begået  af  en  kvinde  gav  hende  en 
tredobling af risikoen for et senere selvmordsforsøg! Et selvmordsforsøg hos en 
mand gav en meget mindre stigning i  risikoen for  en senere gentagelse af 
selvmordsforsøget.

Lidt  overraskende  er  det  måske,  at  alkoholforbruget  hos  de  tidligere 
deprimerede mennesker ikke spillede nogen særlig rolle for deres tilbøjelighed 
til  at  begå  selvmord(sforsøg).  Man  har  ellers  tidligere  fundet  en  høj 
sammenhæng  mellem  alkoholisme  og  selvmord,  men  forklaringen  på  den 
”manglende”  sammenhæng  i  denne  undersøgelse  er  formodentlig,  at  det 
drejer sig om mennesker, som er diagnosticerede som deprimerede og ikke 
som alkoholikere, og det er muligt at mange alkoholikere skjuler eller dæmper 
deres eventuelle depression med store mængde alkohol – indtil det ikke virker 
mere. Man så optræder de altså i statistikken som alkoholikere og ikke som 
deprimerede.
Mens  der  for  disse  deprimerede  patienter  altså  ikke  var  nogen  særlig 
sammenhæng  mellem  alkoholforbruget  og  selvmordstendensen,  var  der  til 
gengæld  en  nok  så  overraskende  forbindelse  mellem  cigaretrygning  og 
selvmord,  især  for  mændenes  vedkommende.  De  mandlige  cigaretrygere  i 
denne undersøgelse begik over fire gange så mange selvmord(sforsøg) som de 
mandlige ikke-rygere, mens de kvindelige rygere havde begået ca. dobbelt så 
mange  selvmord(sforsøg)  som  de  kvindelige  ikke-rygere.  Den  stærke 
sammenhæng mellem cigaretrygning og selvmord hos deprimerede var ganske 
uventet,  og kan bero på mange ting. Måske har cigaretrygningen en endnu 
ukendt  indflydelse  på  hjernen,  så  ”livsviljen”  svækkes,  og  måske  er  det 
mennesker, der i forvejen er ”suicidale”, altså selvmordstruede, der vælger at 
ryge  eller  vedblive  med  at  ryge  cigaretter,  som  en  form  for  langsomt 
selvmord(sforsøg). Endelig kan der være tale om, at ubehaget ved et forsøg på 
rygeafvænning kan have bidraget til selvmordstendensen hos de deprimerede 
rygere.
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