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Hvorfor tale om autisme og selvmordsadfærd?
• Jeg møder meget ofte personer med autisme og selvmordsadfærd
• Øget fokus på/viden om autisme gennem medier og
interesseorganisationer
• Flere sendiagnosticerede (mange opdages pga.
belastningssymptomer)
• 2017: Henvendelse fra Enhed for Selvmordsforebyggelse,
Psykiatrien i Region Nordjylland:
– Øgede henvendelser til interesseorganisationer og specialiserede enheder
ifht. selvmordsadfærd ved ASF
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Selvmordsadfærd
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Selvmordsadfærd: En sammenfattende
betegnelse for selvmordstanker,
selvmordstrusler, selvmordsforsøg og
fuldbyrdede selvmord.
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Selvmordsprocessen

(Zøllner, 2006)
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Generel statistik
• Ca. 600 selvmord ~ 1 % af alle dødsfald i DK om året (2013)
• Ca. 10.000 selvmordsforsøg årligt i DK – udført af ca. 6.500 personer
– 10-40 % gentager selvmordsforsøget
– Ca. 10 % ender med at begå selvmord i løbet af 5-10 år
• De fleste selvmord begås ved første forsøg
• Selvmord er tre gange så hyppig hos mænd som hos kvinder, men kvinder forsøger ti gange
hyppigere selvmord end mænd
• Ca. 90% af dem der dør ved selvmord, har en psykisk sygdom
• Mere end 50 % dem, der dør ved selvmord, har en depression, men de færreste er i
antidepressiv behandling ved dødsfaldet
• Unge, som skader sig selv flere gange, og ikke får passende hjælp, har en betydelig øget
risiko for senere selvmord
• Selvskadende adfærd og selvmordsforsøg er et tiltagende problem blandt unge, særligt
blandt unge piger.
(sundhed.dk)
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Aldersfordeling i selvmord i DK, år 2011-2017

http://statistik.selvmordsforskning.dk/
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Aldersfordeling i selvmordsforsøg i DK, år 2011-2018

http://statistik.selvmordsforskning.dk/
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Forskning: ASF og selvmordsadfærd
Generelt: Begrænset forskning på området, dog øget bevidsthed i
de senere år
•

Seneste store systematiske review over forskningsartikler publiceret i
perioden 2012-2017 viser store udsving i studiers resultater (prævalens) på
tværs af 13 studier:
–
–

Selvmordstanker: 11-66%
Selvmordsforsøg: 1-35%

(Hedley & Uljarevic, 2018)

• ASF generelt associeret med 2-10 gange højere risiko for
selvmordsadfærd end i øvrig befolkning
• Indikation på, at ASF-kvinder i højere risiko end ASF-mænd
• Aspergere i højere risiko end øvrige ASF
(Hirvikoski et al., 2016)
Autismecenter Nord-Bo

11

Generelle risikofaktorer for selvmord
• Depression - depressive lidelser er skyld i over halvdelen af selvmord (Hedley et al., 2017; Hedley &
Uljarevic, 2018, Ghaziuddin, 2013)

• Øvrige psykiatriske diagnoser
• Personlighedsmæssige faktorer, bl.a. rigiditet, rumination, nedsatte
problemløsningsstrategier, perfektionisme, håbløshed, ængstelighed, impulsivitet (O’Connor &
Nock, 2014)

•
•
•
•
•

Misbrug
Alvorlig fysisk sygdom
Oplevede dødsfald; nær ven, en ægtefælle eller et barn
Socialt udsatte: Arbejdsløse, fattige, ensomme og ældre uden nær kontakt med familie
Tidligere selvmordsforsøg – alvorlig risikofaktor, risikoen for at gentage et selvmordforsøg er
størst inden for det første år
• Voldsomt forøget risiko for selvmord i fasen efter udskrivning fra psykiatrisk indlæggelse
(sundhed.dk)
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Depression som mulige årsager til selvmordsadfærd
• 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en depression i løbet af
livet (Sundhed.dk, 2018)
• Mere end 50% af voksne med ASF får depression i et livsperspektiv =
Bekymrende højt tal ifht. selmordsrisiko! (Hedley & Uljarevic, 2018; Lai & Baron-Cohen, 2015)
• OBS! Mange med ASF har selvmordstanker uden at have selvmordsplaner
eller depression:
– 66 % af voksne i et engelsk behandlingstilbud rapporterer selvmordstanker, 30-35%
rapporterer selvmordsplaner, -forsøg eller depressive symptomer (Cassidy et al., 2014)
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Generelle risikofaktorer for depression og
selvmordsadfærd ved ASF
•
•
•
•

Autismediagnose og/eller selvrapporterede autistiske træk
Udfordringer med social kommunikation (Culpin et al, 2018)
Kamuflagestrategier
Umødte støttebehov

(Cassidy, et. al., 2018)

• Sociale vanskeligheder, herunder isolation, afvisninger og mobning
• Lavt selvværd
• Håbløshed i forbindelse med erkendelse af diagnoserelaterede vanskeligheder og
begrænsninger
• Ringe socialt netværk
• Jo højere funktionsniveau og jo større social motivation med gentagne sociale nederlag,
desto højere risiko for depression og selvmordsadfærd - særligt Aspergere og kvinder med
ASF
(Lai & Baron-Cohen, 2015)
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ASFs kognitive risikofaktorer
• Mentaliseringsvanskeligheder:
– Fejlvurdering af, at andre vil være bedre stillet uden dem
– Erkender ikke smerten/konsekvenserne de påfører andre ved selvmord

• Kognitiv rigiditet og vanskeligheder med at skifte fokus fra et
emne:
– Særlig optagethed og detaljeret undersøgelse af metoder til selvmord

• Konkret og sort/hvid-tænkning:
– Absolutte konklusioner ”hvis jeg ikke kan være glad, kan jeg lige så godt
dø” eller ”hvis jeg ikke kan opnå X, er der ingen mening med livet”
(Lai & Baron-Cohen, 2015)
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Mulige årsager til selvmordsadfærd ved ASF
– øvrige årsager
• Genetisk komponent (op til 10 %) (Erlangsen et.al. 2018)
• Øvrige årsager (Ghaziuddin, 2013);
-

Bipolar lidelse
Psykose
Uheld pga. ringe forestillingsevne eller repititiv adfærd ude af kontrol
Ukendte årsager

• Jo flere komorbide lidelser, desto markant højere risiko (Moses, 2017)
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Sammenhæng mellem autisme, stress og belastningssymptomer

Autisme
Nedsat viden om
grundlæggende
vanskeligheder og
mangel på:
•
•
•
•
•

Struktur
Forudsigelighed
Genkendelighed
Visualisering
Mening &
motivation

•
•
•
•
•
•
•

Stress:

Belastningssymptomer:

Stress fører til
adfærdsændring:

Længerevarende
stress kan føre til:

Forvirring
Uro
Nervøsitet
Rigiditet
Manglende
overblik
Manglende
overskud
Manglende lyst

•
•
•
•
•
•
•
•

Skolevægring
Isolation
Angst
Depression
Uhensigtsmæssig
adfærd
Selvskadende
adfærd
Psykose
Selvmordstanker
/ -forsøg

Back to basic

Beskyttende faktorer mod selvmordsadfærd
Generelt:
• Et stærkt følelsesmæssigt engagement overfor personer, ideer eller sager
• Etiske, moralske eller religiøse skrupler ved det at begå selvmord
• Gode mestringsstrategier / tro på egen problemløsningsevne
• Ansvar over for børn
• Tanker, håb og planer for fremtiden
• Personen søger og ønsker hjælp
• Behandling for den psykiske lidelse (fx depression)
(Sundhed.dk)

Obs! ved ASF:
• Social støtte i form af nogen at dele tanker og følelser med samt
deltagelse i sociale aktiviteter kan være vigtigt for trivsel og udvikling,
men har ikke nødvendigvis signifikant betydning for selvmordsadfærd
• KONKRET hjælp til at få løst hverdagsopgaver (fx indkøb, planlægning,
overblik) har stor forebyggende betydning for depression og dermed selvmordsadfærd
(Hedley et al, 2017)
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Afdækning af
selvmordsadfærd
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Myte: ”At spørge om selvmordstanker er
at inspirere til det”
(Selvmordsforskning.dk)

Særligt ved ASF:
• Behov for at spørge direkte OG være meget konkret i sine spørgsmål:
– ”Har du tanker om at begå selvmord?”
– ”Hvordan har du planlagt at begå selvmord/ hvad har du planer om at gøre?”
– ”Nogen, der har det svært, har tænkt på fx at hænge sig selv, tage mange piller
eller skære meget alvorligt i sig selv. Har du overvejet noget af dette eller
lignende?”
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Myte: ”Det er kun professionelle, der kan
hjælpe selvmordstruede personer”
(selvmordsforskning.dk)

Særligt ved ASF:
• Pga. kommunikative udfordringer er mange mafhængig af hjælp fra
støttepersoner til at få omgivelser til at forstå alvorsgrad af mistrivsel og
selvmordsrisiko
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OBS’ere ved samtale om selvmordsadfærd ved ASF
• Indsigt i og erkendelse af individuel autismeprofil
• Kommunikative vanskeligheder – hjælp med at formidle/oversætte mellem
behandlere og ASF
• Selvmordsadfærd som latent belastningssymptom – for nogle = et livsvilkår
• Selvmordsadfærd som særinteresse
– Afgræns taletid om indhold og metoder
– Hjælp med at ændre fokus for særinteressen

• Signalværdi: Trussel = rigid strategi pga. stress og kommunikative vanskeligheder?
• Intentionen bag adfærden – er konsekvenserne forudset?
• Nuancér sort/hvid tænkning: Ingen perfekte løsninger men forskellige mere eller
mindre attraktive alternativer
• Særinteresser: Stadig lystfyldte eller mistet lyst/pinagtig udførelse?
• Egne vanskeligheder i familien
• Systemstress: Ressourcer i netværket
Autismecenter Nord-Bo
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Personlig beretning
• Salixas – blog af Louise
Egelund Jensen
• Stærk personlig fortælling om
at leve med autisme og
latente selvmordstanker
• Minder os om, at alle har
personlige perspektiver:
– Som er meningsgivende for
personen selv
– Som rummer vigtig viden for
at kunne hjælpe
– Som skal mødes
respektfuldt, nænsomt og
nysgerrigt

”Jeg ville gerne have kunne tale med
nogen om mine jævnlige
selvmordstanker. Uden at de flippede
http://urlen.dk/gug
ud. For det faktum, at jeg havde
tankerne, var ikke det samme som at
jeg ville gøre alvor ud af dem.”
”Mine selvmordstanker var faktisk i
de senere år en stor trøst for mig.
Det lyder måske lidt vanvittigt. […]
For mig er selvmordstanker ikke
altid et tegn på, at jeg har et ønske
om at dø, men mere en strategi til
at klare et til tider meget svært liv.”
Autismecenter Nord-Bo
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Screening af selvmordsrisiko for behandlere
• Generelt diskussioner om validitet af screeningsredskaber ifht. at
forudsige selvmordsadfærd (Jobes, 2017)
• Aktuelt er CAMS et af de bedste bud på et screeningsredskab i den
generelle befolkning (Jobes, 2017)

• Metaanalyse ifht. ASF påpeger:
– På nuværende tidspunkt ikke findes studier inden for autismeområdet, hvor der
er tilstrækkelig afprøvning af screeningsredskaber for selvmordsrisiko, der er
udviklet til og anvendt i den generelle befolkning.
– I forskning anvendes ofte små ratingscales som ikke er tilstrækkeligt validerede
eller generelle psykiatriske screeningsredskaber (fx BDI og SCID), hvor
spørgsmålene ifht. selvmordsrisiko er meget generelle.
(Cassidy et.al. 2018)
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Hvad skal vi spørge om / overveje / videreformidle?
Når man kommer til læge, stilles nedenstående spørgsmål ofte. Det kan derfor være godt at
have talt om/overvejet svar på forhånd:
• Har personen aktuelt selvmordstanker? Evt. hvilke?
• Har personen aktuelt selvmordsplaner? Evt. hvilke?
• Fremstår personen forpint og i væsentlig grad præget af håbløshed og sortsyn og ude af
stand til at angive årsager til fortsat at leve?
• Er det vanskeligt for personen på troværdig vis at tage afstand fra selvmordshandlinger?
• Har personen tidligere forsøgt selvmord?
• Er der personer i familien, der er døde af selvmord?
• Er personen præget af impulsivitet?
• Er der for nylig sket væsentlig ændringer i patientens livsomstændigheder
eller psykiske tilstand?
• Har pårørende udtrykt bekymring for, at patienten vil forsøge selvmord?
(sundhed.dk, fagperson)
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Psykiatrisk selvmordsrisikovurdering – hvad betyder det?
Eksempler
(ikke udtømmende)

Risikoniveau

Definition

Risikoniveau 1: ingen
øget risiko

Passive dødsønsker kan forekomme men
Ingen øget risiko i forhold
ingen aktive tanker eller planer og patienten
til baggrundsbefolkningen
har gode copingstrategier.

Risikoniveau 2: øget
risiko

Øget risiko men
patienten kan indgå
troværdige aftaler

Passive og aktive selvmordstanker kan
forekomme, evt. med mere konkrete planer
/ metodeovervejelser eller impulser.
Patienten kan også for nyligt have foretaget
selvmordsforsøg. Men patienten kan under
alle omstændigheder på troværdig vis tage
afstand fra (nye) selvmordshandlinger.

Risikoniveau 3: akut
øget risiko

Patienten kan ikke på
troværdigvis tage afstand
fra alvorlige
selvmordshandlinger
indenfor de
næstkommende døgn

Meget konkrete planer, evt. med kraftig
intentionsgrad. Udtalt risiko for yderligere
forværring af selvmordstanker ved evt.
øgede belastninger. Overhængende fare for
alvorlig selvmordsadfærd indenfor de
nærmeste døgn.

(Vurdering af selvmordsrisiko, fællespsykiatrisk retningslinje)
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Indsatsmuligheder
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Indsats ved selvmordsadfærd
1. Afdæk symptomer og etablér støttende strategier nu og her, fx
sikkerhedsplan / Min Plan (– søg læge/psykiatrisk skadestue, hvis alvorlige
symptomer)
2. Etablér netværkssamarbejde – borger, pårørende, skole/arbejdsplads,
rådgiver, bostøtte, mentor, støttekontaktperson, psykolog, psykiatri
3. Afdæk bagvedliggende udfordringer
4. Etablér relevant, tilstrækkelig og autismespecialiseret støtte i hverdagen rutine, struktur og forudsigelighed!!!
5. Giv psykoedukation på sammenhængen mellem autisme, stress og
belastninger
6. Søg specialiseret behandling, hvis den
autismefaglige tilgang ikke sænker
symptomerne tilstrækkeligt
– fx behov for medicin/terapi
28

Sikkerhedsplan ved selvmordsadfærd

http://urlen.dk/fug
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Sikkerhedsplan - 2
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App: Min plan
• App udviklet af fagpersoner og efterprøvet i psykiatrien
• God fordi den:
–
–
–
–

Kombinerer symptomer og strategier
Integrerer tekst, billeder, musik/film, kontaktpersoner
Tilpasses individuelt og kan derfor bruges til mange funktionsniveauer
Kan bruges ved selvmordstanker, angst, sociale problemer, og alt muligt andet, hvor man
har brug for en plan
– Er gratis 

• Obs:
– Ikke så mange hjælpespørgsmål / forslag (hent evt. inspiration fra sikkerhedsplan)
– Kræver for de fleste hjælp til at identificere tegn og strategier
– Kræver øvelse at bruge i praksis (– men så virker det for de fleste)
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Visualisér sammenhænge mellem autisme/
livsomstændigheder og selvmordsadfærd
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Psykiatri

Psykologi

Social- og
specialpædagogik

Vigtigste indsats er ALTID tilstrækkelig indsigt i, erkendelse
af og støtte til den grundlæggende ASF i dagligdagen!
Autismecenter Nord-Bo
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Medicin
• Anti-depressiva
– Virkning starter 1-4 uge af behandling
– Først fuld virkning 8-12 uger efter opstart
– Risiko for bivirkning med øgede selvmordstanker første uger

• Anti-epileptika
– Let øget risiko for selvmordsadfærd

• Stemningsstabiliserende

• Antipsykotisk
(Promedicin.dk)
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Psykologsamtaler
• Psykoanalyse og andre former for
psykoterapi, som anvender
introspektion, symbolik og
fortolkning har ikke stor effekt ved
ASF
• Kognitive adfærdsterapi (KAT) har
vist sig effektfuld til ASF i tilpasset
form
(Kerns et al., 2016; Skriver 2014)

Mine erfaringer med kognitiv adfærdsterapi:
• Kræver viden om og psykoedukation på
grundlæggende autisme, hvis der ikke kun skal
laves symptombehandling
• Kognitive principper stiller (for) store krav til
eksekutiv funktion, sammenhængsforståelse,
forestillingsevne og mentaliseringsevne (også
til godt begavede ASF)
• Kræver meget aktiv og styrende terapeut

I praksis bliver mine
psykologsamtaler oftest mere
psykoedukerende og støttende:
• Psykoedukation på autisme og
belastningssymptomer
• Konkret og detaljeret afdækning af
udfordringer i egen hverdag
• Fokus på adfærd/handling:
Udarbejdelse af hensigtsmæssige
strategier i hverdagen samt
implementering via daglige
støttepersoner
• ALTID inddragelse af støttepersoner
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Jo kortere behandlingsforløb og/eller dårligere
funktionsniveau, desto mere fokus på:

Autismecenter Nord-Bo
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Det skal nok blive godt!!!
• Ingen håndtere selvmordsadfærd perfekt –
uanset øvelse!
• Men øvelse gør mester
• Vær kreativ og tilpas din opgave
Autismecenter Nord-Bo
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Info
Hjemmeside: www.nordbo.dk
Find os på facebook:
https://www.facebook.com/autismecenternordbo
Catrine Madsin
cm@nordbo.dk
Tlf. 20 74 33 73

Viden & Udvikling
Autismecenter Nord-Bo
Autismecenter Nord-Bo
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