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Nyt forskningsprojekt undersøger om en særlig app 
kan hjælpe selvmordstruede til at holde fast i livet 
 
Der er i dag app-terapi til mennesker med forskellige psykiske 
sygdomme – dog ikke til selvmordstruede. Men det rådes der 
bod på med en nyudviklet app, som netop nu afprøves i et 
forskningsprojekt med udgangspunkt i Aarhus Universitets-
hospital, Risskov. 
 
Ledende psykolog Christian Møller Pedersen fra Afdeling for 
Depression og Angst er manden bag det nye forskningsprojekt, som 
skal afprøve om selvmordstruede kan drage fordel af en særlig 
terapi-app. 
 
Der er tale om en skræddersyet en app, som under projektet skal 
indgå i det samtaleforløb, som er behandlingen til selvmordstruede i 
dag. 
 
- Med appen vil selvmordstruede have hjælpen lige ved hånden, da 
appen indeholder redskaber, som giver den enkelte mulighed for at 
holde øje med, hvordan han eller hun har det, så de måske i tide kan 
registrere det, når de får det dårligere, forklarer Christian Møller 
Pedersen og forsætter: 
 
- Målet er, at patienten bliver bedre til at håndtere kriser og til at 
klare dem selv. 
 
Der deltager 214 patienter i projektet, hvoraf halvdelen ved 
lodtrækning får appen som en del af deres behandling. De første 
patienter kommer med i september, og resultatet af projektet ventes 
i slutningen af 2015. 
 
Forskningsprojektet vil blandt andet se på, om de patienter, der har 
en app, hurtigere får det bedre, og om de får færre selvmordstanker, 
end de, der ikke har en app. 

Dato 1. september 2014

Side 1



 

Side 2

 
 
Fakta om appen 
 
Appen indeholder selvvurderingsredskaber, som skal hjælpe 
selvmordstruede til selv at kunne holde øje med, hvordan de har det. 
 
Blandt andet rummer appen et metodebibliotek med flere 
hjælperedskaber til selvterapi. 
 
Appen indeholder også en sikkerhedsplan for, hvad patienterne skal 
gøre, hvis de får selvmordstanker. 
 
Og den rummer et elektronisk ”håbskrin”, som skal minde patienten 
om grunde til at leve, når det er svært. Skrinet kan indeholde foto, 
tekst, film. 
 
Via appen skal patienten føre en positiv dagbog, hvor det registreres, 
hvad der er det bedste, der er sket i dag. 
 
Appen er støttet økonomisk af Trygfonden og er udviklet i 
samarbejde med Headfitted. 
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