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Efter loven kan Patienterstatningen tildele erstatning til patienter eller de efterladte, hvis 

selvmordet eller selvmordsforsøget med overvejende sandsynlighed skyldes, at patienten ikke 

har fået optimal behandling, eller der er sket andre forsømmelser typisk relateret til 

overvågningen af patienten. 

 

Ved diagnosticering af en psykiatrisk patient er det væsentligt at vurdere, om der er risiko for 

selvmord. Herefter skal der træffes de nødvendige foranstaltninger i form af fx indlæggelse på 

lukket afdeling, overvågning og medicinering. I forbindelse med de sager, der bliver anmeldt til 

Patienterstatningen, ser vi derfor på, om diagnosticeringen, behandlingen og overvågningen af 

patienten har været optimal i forhold til, hvad den erfarne specialist på området ville have 

gjort. 

 

 

SELVMORD OG SELVMORDSFORSØG: EN SKADE 

47 selvmord eller selvmordsforsøg er anerkendte som erstatningsberettigende skader: 

 31 patienters død kunne med overvejende sandsynlighed være undgået. 

 Halvdelen af patienterne var ”kendte” i psykiatrien. 

 26,6 mio. kr. er tildelt i erstatning til patienter, pårørende eller efterladte. 

 

 

 

 

Selvmord og selvmordsforsøg sker enten fordi det ikke har været muligt at forhindre 

selvmordet, eller fordi behandlingen eller sikkerhedsforanstaltningerne ikke har været 

tilstrækkelige – i de sidste nævnte tilfælde kan sundhedsvæsenet gøres ansvarlig.    

 

Hos nogle patienter er der tale om åbenlys selvmordsfare. Andre evner at skjule deres 

selvmordsønske, mens andre igen taler om det, men ikke har handlekraften til at udføre 

selvmordet. Så er der dem, der bliver grebet af pludselige, voldsomme selvmordsimpulser, der 

kan være umulige at forudsige. En del patienter veksler mellem de forskellige stadier, og bl.a. 

derfor sker der selvmord i psykiatrien, der ikke kunne være forhindret uanset medicinering og 

sikkerhedsforanstaltninger, og disse sager kan Patienterstatningen efter loven ikke erstatte. 

 

 

 

 

SELVMORD OG SELVMORDSFORSØG - EN 

SKADE 

47 patienter og efterladte har i perioden 1996 - 2014 fået erstattet følgerne 

efter et selvmord eller et selvmordsforsøg.  
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Rapporten er udarbejdet i forbindelse med at Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere 

Patientombuddet) den 23. oktober 2015 afholdte temadag om selvmord og selvmordsforsøg.  

 

Data er hentet og bearbejdet med det formål at give et indblik i området baseret på data fra 

Patienterstatningen.  

 

Hvis data skal bruges i videnskabelige eller skadeforebyggende sammenhænge, kræver det en 

tættere vurdering af data og det relaterede journalmateriale. Patienterstatningen stiller gerne 

materialet til rådighed for forskere og andre, der arbejder professionelt med området. 

 

Om data mere generelt 

Behandlingen af en sag kan strække sig over flere år, og tidligere afsluttede sager kan 

genoptages og ankede afgørelser kan ændres af Ankenævnet for Patienterstatningen eller ved 

domstolene. Derudover opdaterer og kvalitetssikrer vi løbende oplysningerne i vores database, 

og derfor kan oplysninger i denne rapport adskille sig fra tidligere og kommende udgivelser.  

 

Efter en sag er blevet anerkendt, beregnes erstatningen. En del af erstatningen kan blive 

udbetalt sammen med anerkendelsen, men ofte afventer den sidste del af erstatningen, at 

patienten sender forskellige former for dokumentation, eller at patientens helbredstilstand 

stabiliseres, så skadens varige omfang kan vurderes. Anmeldelse, anerkendelse og 

erstatningsudbetalingen kan altså ske indenfor samme kalenderår, men oftest vil anerkendelse 

og udbetalingen fordele sig over et eller flere af de efterfølgende år. 

 

 

 I perioden 1996-2014 har 147 patienter, pårørende eller efterladte anmeldt et selvmord 

eller selvmordsforsøg til Patienterstatningen.  

 

 I gennemsnit anerkender Patienterstatning to  til tre selvmord eller selvmordsforsøg om 

året.  

 

 47 patienter eller efterladte har fået erstatning for et selvmord eller et selvmordsforsøg – 

det lykkedes for 31 af disse patienter at gennemføre selvmordet. 

 

 Anerkendelsesprocenten for anmeldte selvmord/selvmordsforsøg er 33, hvilket er 

væsentligt højere end den generelle anerkendelsesprocent for det psykiatriske område. 

 

 Der er tildelt 26.6 mio.kr. i erstatning i de 47 sager.  

 

 Størstedelen af de anerkendte skader vedrører manglende eller kritisabelt tilsyn med 

patienterne. 

 

 Der er siden 2008 sket en stigning i antallet af anmeldte skader efter selvmord eller 

selvmordsforsøg, hvilket sandsynligvis hænger sammen med en øget bevidsthed om 

erstatningsmuligheden blandt både patienter, pårørende og ansatte i sundhedsvæsenet. 
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 Der er en overvægt af mænd, når man ser på det samlede antal anmeldte skader. Denne 

forskel udjævner sig, når man ser på kønsfordelingen blandt de anerkendte skader: 23 

kvinder og 24 mænd har fået anerkendt deres sag. 

 

 Gennemsnitsalderen på det tidspunkt hvor skaderne sker, er: 

- 44 år for både mænd og kvinder, der fik anerkendt deres sager 

- 44 år for de kvinder, der fik afvist deres sager. 

- 38 år for de mænd, der får afvist deres sag er. 

 

 De fleste forsøger selvmord ved ”spring fra højde”, mens de fleste dødsfald sker ved, at 

patienterne hænger sig. 
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Patienterstatningen har i perioden 1996 – 2014 modtaget 147 anmeldelser – i gennemsnit 7 

anmeldelser om året - der vedrører forløb hvor ansatte i sundhedsvæsenet, patienter, 

pårørende og efterladte mener, at et selvmord eller selvmordsforsøg kunne være undgået, hvis 

fx overvågningen af patienten havde været optimal. 

 
TABEL 1 

ANMELDELSER FORDELT EFTER ANMELDELSESÅRET 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Region 
Hovedstaden 

Region 
Sjælland 

Region 
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjylland **Staten Total 

                

1996 2     1     3 

1997   1   1     2 

1998   1         1 

1999 2     2     4 

2000   1         1 

2001 2     1     3 

2002 2 2         4 

2003 2 1         3 

2004 2 
 

  4     6 

2005 4 1 1   1 1 8 

2006 3 3 2 2 1   11 

2007 2 1 1 2 1   7 

2008 2   3 1     6 

2009 5 1 6 2 1   15 

2010 6 1 5 5 4 2 23 

2011 6   2 2     10 

2012 6 3   2 1   12 

2013 4 2 1 1 2   10 

*2014 8 2 2 4 1 1 18 

              147 
 

 
*2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være flere anmeldelser. 

** Sager der vedrører bivirkninger til den medicin patienterne får finansieres (hvis sagerne anerkendes) af Staten – via Sundheds- og 

Ældreministeriet. 

 

Der er sket en stigning i antallet af anmeldte sager gennem de senere år, hvilket sandsynligvis 

hænger sammen med en øget bevidsthed om erstatningsmulighederne blandt både patienter, 

pårørende og ansatte i sundhedsvæsenet. 

 

ANMELDELSER - HELE LANDET OG 

REGIONALT 



 

SELVMORD – OG SELVMORDSFORSØG 

OKTOBER 2015 6 PATIENTERSTATNINGEN 

 

 

Der er en overvægt af anmeldelser fra mænd: 83 anmeldelser fra mænd og 64 fra kvinder. 

 

Yngre mænd afvises i højere grad end yngre kvinder. Gennemsnitsalderen for de mænd, der 

får afvist deres sag er 38 år, mens gennemsnitsalderen for kvinder er 44 år. 

 

Der er en naturlig og helt tydelig overvægt af anmeldelser, der vedrører behandling på 

sygehusene – dvs. de psykiatriske afdelinger, skadestuer og centre i regionerne. 

 

Hospitaler, centre og skadestuer: 133 anmeldelser 

Almen praksis: 9 

Privat praktiserende speciallæger: 3 

Vagtlæger: 2 
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I gennemsnit anerkendes to til tre selvmord/selvmordsforsøg om året, og i størstedelen af 

sagerne er det lykkedes for patienterne at gennemføre selvmord. Vi har foreløbig anerkendt 33 

procent af de anmeldte sager, hvilket er en høj anerkendelsesprocent sammenlignet med 

andelen af anerkendte sager indenfor psykiatrien generelt. 

 

 

 

 

ANERKENDTE SAGER - HELE LANDET  

TABEL 2 

ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅRET 

 

 

 
Erstatning Sager Dødsfald 

          

          

  1996 23.025 1 1 

  1997      

1998      

1999 100.170 1   

  2000 471.666 1   

  2001 856.793 2 2 

  2002 3.606.719 4 2 

  2003 1.244.847 3 1 

  2004 6.096.981 4 2 

  2005 1.871.540 4 1 

  2006 1.252.463 3 3 

  2007 1.064.095 3 2 

  2008 5.166 1 1 

  2009 1.291.046 4 3 

  2010 3.520.986 7 4 

  2011 1.357.114 2 2 

  2012 1.431.569 4 4 

  2013 849.515 2 2 

  *2014 1.612.030 1 1 

          

  I alt  26. 655.725 mio. kr. 47 31 

  

      
 

 
*2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være flere sager. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være 

sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. 
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Helt naturligt er langt de fleste selvmord og selvmordsforsøg sket under indlæggelse på 

sygehusene: 

 

Sygehusafdelinger (enkelte selvmord/selvmordsforsøg er sket på somatiske afdelinger): 36 

Psykiatriske centre: 5 

Psykiatriske skadestuer: 3 

Under ambulant behandling: 3 

 

I mindst seks tilfælde er selvmordet eller selvmordsforsøget sket i forbindelse med, at 

patienten har fået udgang fra afdelingen.  

 

I mindst fire tilfælde er selvmordet eller selvmordsforsøget sket ifm/eller kort tid efter, at 

patienten har været på hjemmebesøg. 

Som det fremgår af tabellen er det meget forskelligt, hvad der tildeles i erstatning i de enkelte 

sager. Sagerne er fordelt efter det år, skaden er sket. 

 

Hvis selvmordet mislykkedes afhænger erstatningens størrelse af den skade selvmordsforsøget 

efterlader patienten med, og om patienten var i arbejde og fx taber hele eller dele af sin 

erhvervsevne på grund af skaden.  

 

Lykkedes det derimod patienten at tage sit eget liv afhænger erstatningens størrelse af, om 

patienten fx havde mindreårige børn, hvis det er tilfældet er de nemlig berettiget til 

forsørgertabserstatning. Har patienten ingen forsørgelsespligt, er det kun begravelses-

omkostningerne, der efter loven kan dækkes. 
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REGION HOVEDSTADEN 

TABEL 3 

ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR 

 

 

 
Erstatning Sager Dødsfald 

          

          

  1996 23.025 1 1 

  1999       

  2000       

  2001 856.793 2 2 

  2002 79.824 2 1 

  2003 1.199.268 2 1 

  2004 2.831.980 2   

  2005 
 

1   

  2006       

  2007 550.120 1 1 

  2008       

  2009       

  2010 1.960.070 3   

  2011       

  2012 1.408.371 3 3 

  2013       

  *2014 1.612.030 1 1 

          

  I alt 10.521.481 18 10 

  

      
 

 
*2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være flere sager. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være 

sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. 
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REGION SJÆLLAND 

 TABEL 4 

ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR 

 

 

 
Erstatning Sager Dødsfald 

        

        

1996   

 
  

1999 100.170 1   

2000 471.666 1   

2001 
  

  

2002       

2003       

2004       

2005 705.480 1 1 

2006       

2007       

2008       

2009 28.422 1 1 

2010 73.656 1 1 

2011 1.357.114 2 2 

2012 
   

2013 199.525 1 1 

*2014       

        

I alt 2.936.033 8 6 
 

 
*2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager, som ikke er med i denne opgørelse. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt 

skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. 
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REGION MIDTJYLLAND 

TABEL 5 

ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR 

 

 

 
Erstatning Sager Dødsfald 

        

        

1996   

 
  

1999       

2000       

2001       

2002 3.514.500 1   

2003 45.579 1   

2004 1.154.186 1 1 

2005       

2006 771.000 1 1 

2007 187.150 1   

2008       

2009 114.844 2 1 

2010 1.379.760 2 2 

2011       

2012       

2013       

*2014       

        

I alt 7.167.019 9 5 
 

 
*2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager fra dette år, som ikke er med i opgørelsen. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter 

erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. 
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REGION SYDDANMARK 

TABEL 6 

ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR 

 

 

 
Erstatning Sager Dødsfald 

          

          

  1996   

 
  

  1999       

  2000       

  2001       

  2002 12.395 1 1 

  2003       

  2004 2.110.815 1 1 

  2005 30.000 1   

  2006 355.650 1 1 

  2007       

  2008 5.166 1 1 

  2009 1.147.780 1 1 

  2010 107.500 1 1 

  2011       

  2012       

  2013 649.990 1 1 

  *2014       

          

  I alt 4.419.296 8 7 

  

      
 

 
*2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager fra dette år, som ikke er med i opgørelsen. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter 

erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. 
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REGION NORDJYLLAND 

TABEL 7 

ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR 

 

 

 
Erstatning Sager Dødsfald 

        

        

1996   

 
  

1999       

2000       

2001       

2002       

2003       

2004       

2005 1.136.060 1   

2006 125.813 1 1 

2007 326.825 1 1 

2008       

2009       

2010       

2011       

2012 23.198 1 1 

2013       

*2014       

        

I alt 1.611.896 4 3 
 

 
*2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager fra dette år, som ikke er med i opgørelsen. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter 

erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. 
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De anerkendte sager kan inddeles i flere forskellige grupper. I denne rapport har vi valgt tre 

overordnede kategorier, når det gælder det svigt, der med overvejende sandsynlighed har ført 

til, at patienterne begik selvmord eller forsøgte selvmord: 

 

 Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn 

 Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn og ikke relevant behandling 

 Ikke relevant behandling 

 

Den type af svigt, der typisk fører til selvmord og selvmordsforsøg handler om ikke 

tilstrækkeligt tilsyn/opsyn af patienten. 

 

 

Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn 

Her er bl.a. tale om sager, hvor patienten har fået tildelt fast vagt, men hvor vagten  

Forlader patienten i kortere eller længere tidsrum, sager hvor patienten burde have fået tildelt 

fast vagt, og sager hvor sikkerheden mere generelt er kritisabel. Kategorien er kendetegnet 

ved, at anerkendelsen alene vedrører observation og tilsyn af patienten med henblik på at 

undgå at patienten begår selvmord og/eller flygter. 

 

Ex. 1: ”Patienterstatningen….har vurderet, at det under indlæggelse på et lukket afsnit på en 

psykiatrisk afdeling må forventes, at vinduer mod det fri er sikret mod, at patienter ad den vej 

kan forlade afdelingen…”. 

(Mand på 31 år overlever et selvmordsforsøg i forbindelse med indlæggelse på lukket afsnit) 

 

 

OM DE ANERKENDTE SAGER   

TABEL 8 

SVIGTETS KARAKTER 

 

 

 
  

 
Antal sager 

    

Ikke tilstrækkeligt tilsyn/ opsyn 22 

Ikke tilstrækkeligt tilsyn/opsyn og ikke relevant behandling 18 

Ikke relevant behandling 7 

    

I alt antal sager 47 
 

 
Opdelingen er baseret på den lægelige vurdering af sagen og afgørelsen til patienten/efterladte. 
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Ex. 2: ”X blev ved indlæggelsen vurderet som svær psykisk syg og selvmordstruet, og man ….. 

iværksatte observation og behandling samt planlagde videre tiltag på relevant vis. 

Patienterstatningen har imidlertid fundet, at man i stedet for skærmning burde have ordineret 

fast vagt, hvorved man kunne have afværget X’s selvmordsforsøg”. 

(Mand på 52 år overlever et selvmordsforsøg under indlæggelse) 

 

Ex. 3: ”Patienterstatningen har vurderet, at optimal behandling havde tilsagt, at den faste vagt 

ikke havde efterladt X på hendes stue uden opsyn….Patienterstatningen har lagt vægt på, at 

det klart fremgår af afdelingens instruks for fast vagt til selvmordstruede, at den faste vagt 

under ingen omstændigheder må forlade patienten, og at der skal være visuel kontakt mellem 

vagten og patienten så længe den faste vagt er ordineret”.  

(Kvinde på 47 år begår selvmord under indlæggelse på lukket afsnit) 

 

 

Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn og ikke relevant behandling 

Her er tale om sager, hvor tilsynet med patienten ikke har været optimalt kombineret med, at 

selve behandlingen af patienten heller ikke har været optimalt.  

 

Ex. 1: ”De diagnostiske overvejelser omkring X synes ikke tilendebragt, hvilket kan anfægtes i 

et forløb over godt 1 måned med en patient med ret store humørsvingninger og tre alvorlige 

selvmordsforsøg bag sig før indlæggelsen, tilbagevendende selvmordstanker og i hvert fald et 

tilfælde med beskrevne selvmordsimpulser under indlæggelse”. 

(Mand på 48 år begår selvmord i forbindelse med besøg hjemme). 

 

Ex. 2: ”Samlet set burde det komplicerede forløb………..have ført til overvejelser om 

revurdering af diagnosen, kontakt til den behandlende praktiserende speciallæge og eventuel 

second opinion eller klinisk konferencedrøftelse i afdelingen. En ændring af diagnosen til en 

diagnose indenfor det affektive område ville have ført til ændring af behandlingen, herunder 

vurdering af suicidalrisiko, og ud fra denne fastlæggelse af observationsniveau samt 

indskrænkning af udgang….”  

(Mand på 61 år begår selvmord i forbindelse med udgang under indlæggelse). 

 

Ex. 3: ”Det findes ikke at være erfaren specialist standard at udskrive en patient med kendt 

selvmordsrisiko efter så kort tid uden at foretage en konkret vurdering af selvmordsrisiko. Det 

er anført at patienten benægter selvmordstanker, men derudover er der ikke taget stilling til 

risiko. Der er i journalen divergens mellem sygeplejerskens oplysninger og vurdering af 

patienten og de efterfølgende lægenotater  

(Kvinde på 44 år begår selvmord få dage efter udskrivelsen) 

 

 

Ikke relevant behandling 

Her er tale om sager, hvor afgørelsen alt andet lige har fokus på selve behandlingen og ikke 

måden hvorpå patienten har været eller ikke været under opsyn. 

 

Ex. 1: ”Det er Patienterstatningens vurdering, at Psykiatrien i X-region ikke levede op til 

erfaren specialist standard ved ikke at indlægge X i psykiatrisk regi…erfaren specialiststandard 

havde været, at X-region havde indlagt X i psykiatrisk regi og at man ikke havde ændret 

diagnosen fra depression til livskrise” . 

(Kvinde 59 år begår selvmord på plejecenter) 

 

Ex. 2: ”Patienterstatningen har lagt vægt på, at X udviste tegn på alvorlig depression og havde 

udtrykt tanker om at tage sit eget liv, da han henvendte sig på den psykiatriske skadestue…Der 

er videre lagt vægt på, at X også den XX havde selvmordstanker, og han den XX selv ønskede 
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at blive indlagt, men at han alligevel blev udskrevet. Endelig har Patienterstatningen lagt vægt 

på, at X begik selvmord kort tid efter udskrivelsen..”  

(Mand 62 år begår selvmord kort tid efter udskrivelsen”. 

 

 

 

Som tidligere skrevet vedrører langt flere af de anmeldte sager mænd end kvinder; men når 

man ser på de anerkendte sager er der en ligelig kønsfordeling, idet 24 mænd og 23 kvinder 

har fået anerkendt deres sag. 

 

Gennemsnitsalderen i de anerkendte sager er ca. 44 år for begge køn 

 

 

Den oftest anvendte selvmordsmetode i de anerkendte selvmord/selvmordsforsøg er ”spring 

fra højde”, mens flest selvmord gennemføres med døden til følge ved hængning. 

 

TABEL 10 

 
  

 Selvmordsmetode Antal sager Antal dødsfald 

      

Selvmord under køretøj 6 4 

Selvmord v/ hængning 11 10 

Selvmord v/drukning 4 4 

Selvmord v/spring fra højde 17 5 

Selvmord v/hjælp af skarp genstand 3 2 

Andet 6 6 

      

I alt antal sager 47 31 
 

 
 

 

TABEL 9 

ALDERSFORDELING PÅ SKADETIDSPUNKTET 

Anerkendte sager 

 

 
  

 

 
Kvinder Mænd 

      

Under 25 år 3   

26 -35 år 5 7 

36 - 45 år 3 6 

46 - 55 år 6 8 

56 - 65 år 6 2 

Over 65 år   1 

Anerkendte sager i alt 23 24 
 

 
 

 


