
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 510 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares 

af sundhedsministeren. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 510:  

Kan ministeren oplyse antallet af selvmord forsøgt eller begået i 2020 sammenlignet 

med de to sidste år?  

 

Svar: 

Til brug for mit svar har jeg bedt Sundhedsdatastyrelsen om et bidrag. De oplyser føl-

gende, som jeg kan henholde mig til: 

 

Su dhedsdatastyrelse  har so  bidrag til besvarelse  opgjort a tal dødsfald ed 
selvmord som tilgrundliggende dødsårsag samt antal selvmordsforsøg for perioden 

2018-2020, jf. tabel 1 og 2. 

 

Det bemærkes, at 2020-tal er foreløbige. 

 

Selvmord 

Opgørelsen af selvmord baserer sig på Dødsårsagsregisteret, mens opgørelsen af 

selvmordsforsøg baserer sig på Landspatientregisteret (LPR), der er et register over 

alle kontakter til det danske sygehusvæsen. 

 

Selvmordsforsøg 

I forhold til opgørelse af selvmordsforsøg bemærkes, at der i indberetning til LPR an-

ve des WHO’s defi itio  af et selv ordsforsøg:  
 

E  ha dli g ude  dødelig udga g, hvor e  person med vilje indtager en overdosis 

medicin eller lignende – eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være 

skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme 

vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forve tede ko sekve ser.  

 

Der vurderes at være e  vis u derrapporteri g af selv ordsforsøg til LPR, se Indbe-

ret i gsvejled i g til La dspatie tregisteret , afs it 13.3.6, for yderligere i for a-
tion. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/rammer-og-retningslin-

jer/patientregistrering/lpr_indberetningsvejledninger/lpr_indberetningsvejled-

ning.pdf 

 

Samtidigt hermed viser datavalidering foretaget af Center for Selvmordsforskning, at 

omkring 30 pct. af de selvmordsforsøg, der faktisk indberettes, ikke kan klassificeres 

som selvmordsforsøg ud fra WHO’s defi itio , se https://selvmordsforskning.dk/wp-

content/uploads/sites/2/2020/01/Validering-af-data-i-Register-for-Selvmordsfor-

sog.pdf. 
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Side 2 

 

Der er således en betydelig usikkerhed om tallene vedrørende selvmordsforsøg. 

 

Afslutningsvist bemærkes, at opgørelsen kun omfatter selvmordsforsøg resulterende 

i kontakt til sygehus. Selvmordsforsøg, der f.eks. udelukkende resulterer i kontakt til 

vagtlæge eller slet ikke resulterer i kontakt til sundhedsvæsenet, er således ikke om-

fattet.  

 

 Tabel 1 

Antal dødsfald med selvmord/selvmordsforsøg som tilgrundliggende årsag, 2018-2020 

 

År 2018 2019 2020* 

Antal selvmord 586 600 552 

 

      
 Anm.: Der er afgrænset til personer med en dansk bopæl på dødstidspunktet. Der er afgrænset til dødsfald, hvor den 

tilgrundliggende ICD10-kode var en af følgende: X60 - X84, Y871.  

Det svarer til følgende dødsårsags-kategorier: 

B-099 Selvforgiftning 

B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning 

B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning 

B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg. 

*2020-tal er foreløbige. 

Kilde: Dødsårsagsregisteret 2020, Sundhedsdatastyrelsen 

 

 

 

 

 Tabel 2 

Antal unikke personer med selvmordsforsøg, 2018-2020 

 

År 2018 2019 2020* 

Antal selvmordsforsøg 2.697 2.778 2.676 

 

      
 Anm.: Der er opgjort unikke personer. Dvs., at én person højst kan indgå én gang pr år. Der er afgrænset til  

personer med en dansk bopæl på sygehuskontaktens startdato. Ligeledes er der periodiseret efter startdato på 

sygehus-kontakten.Selvmordsforsøg er opgjort som følgende:  

Somatisk sygehuskontakt: Kontaktaarsag = 4  

Psykiatrisk sygehuskontakt: Aktionsdiagnose: DX60-DX84 el. bidiagnose: DX60-DX84 

*2020-tal er foreløbige. 

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10 januar 2021, Sundhedsdatastyrelsen 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Martin Zohar 

 


