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Model Små og store traumer • Selvmord

Mød altid borgeren med selvmordstanker med ÅBENT-indstillingen.
• Åbent sind: Den professionelle, der konfronteres med selvmordstanker eller -for-

søg, kan opleve intense følelser fx angst eller vrede. Disse følelser kan betyde, at 
man har svært ved at fastholde et åbent sind over for borgeren. I stedet kan man 
komme til at skælde ud, udskamme eller undgå at tale om det, hvilket blot efterla-
der den selvmordstruede endnu mere ensom. Arbejd også med at åbne den selv-
mordstruedes sind for at se andre perspektiver på livet. 

• Balance: Man kan let ende i enten voldsom alarmreaktion eller at ignorere og ba-
gatellisere. Opgaven er at balancere og både være i stand til at reagere og være i ro.

• Empati: Med den selvmordstruede.
• Nysgerrighed: At have mod til at tale om selvmordstanker og ikke være bange for 

at spørge ind.
• Tålmodighed: Selvmordstanker forsvinder ikke, fordi man får en tid hos lægen, 

eller fordi man har spurgt ind til det. Bliv ved med at være nysgerrig.

Når alle elementerne i Thomas Joiners ovenstående model er til stede, er der en øget 
risiko for selvmord.

Hvordan gør man?
Undersøg:
• Har borgeren selvmordstanker?
• Har borgeren specifikke selvmordsplaner, fx overvejet måden at tage sig af dage på?
• Har borgeren stålsatte planer og forberedelser eller et selvmordsønske?
• Oplever borgeren sig som en byrde?
• Mangler borgeren sociale relationer?
• Har borgeren opbygget evnen til at tage sit eget liv ved tidligere forsøg på selvmord?
• Har borgeren sortsyn og virker, som om han mangler grunde til fortsat at leve?
• Er borgeren præget af impulsivitet?
• Er der for nylig sket væsentlige ændringer i borgerens livsomstændigheder eller 

psykiske tilstand?
• Har pårørende udtrykt bekymring for, at borgeren vil forsøge selvmord?
Links: www.selvmordsforebyggelse.dk www.livslinien.dk   7020 1201.
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