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BEGRÆNSNINGER på salg af smerte-
stillende medicin i håndkøb har 
ført til markant færre selvmords-
forsøg via forgiftning. Det viser et 
nyligt offentliggjort studie, foreta-
get af forskere ved Dansk Forsk-
ningsinstitut for Selvmordsfore-
byggelse. Her har man undersøgt 
antallet af hospitalsindlæggelser 
for forgiftning ved selvmordsfor-
søg med svagt smertestillende 
håndkøbsmedicin før og efter, at 
Folketinget vedtog alders- og pak-
ningsbegrænsninger i 2011 og 
2013. 

Studiet viser, at antallet af for-
giftninger blandt 10-17-årige er 
faldet med næsten en femtedel 
(17%), efter at det kræver en re-
cept at købe smertestillende me-
dicin, hvis man er under 18 år. 
Derudover er forgiftninger i be-
folkningen generelt faldet med 
næsten en femtedel siden indførs-

len af en øvre grænse på pak-
ningsstørrelsen af smertestillende 
medicin. Desuden viser studiet, at 
sværhedsgraden af forgiftninger-
ne er faldet, så færre får varige 
mén af forgiftningen. 

Studiet fandt også et generelt 
fald i alle forgiftninger efter 2013. 
Ifølge Britt Morthorst, forsker ved 
Region Hovedstadens Psykiatri og 
førsteforfatter til studiet, kan en 
mulig årsag findes i en såkaldt 
”spillover effect”, der indebærer, 
at begrænsninger på én slags me-
dicin fører til nedgang i antallet 
af selvmordsforsøg med alle slags 
medicin.

”Vi formoder, at en generel øget 
bevidsthed om forgiftninger både 
i befolkningen og blandt sund-
hedspersonale er medvirkende år-
sag til, at vi ser færre forgiftnin-
ger”, siger Britt Morthorst. 

Dialog startes

Også apoteksansatte er, ifølge 
Britt Morhorst, blevet mere bevid-
ste om selvmordsproblematikken 
generelt på grund af de indførte 
begrænsninger på salg af svagt 
smertestillende medicin i hånd-
køb. Har en kunde for eksempel så 
mange smerter, at vedkommende 
har brug for mange piller, kan det 
være, at han opfordres til at over-
veje, om han skulle få medicinen 
på recept i stedet. På den måde 
startes en dialog med kunden om 
de bagvedliggende problemer, 
frem for at kunden uhindret går 
hjem med de mange piller, lyder 
Britt Morhorsts vurdering. 

Studiet viser altså, hvad forskere 
og læger længe har været enige 
om: begrænser man adgangen til 
metoder, der kan benyttes til tage 
sit eget liv, er det en effektiv fore-
byggelsesstrategi.                     ASK   

Markant færre selvmordsforsøg med 
smertestillende medicin efter begrænsninger

Begrænsninger 
på salg af 
smertestillende

2011 Unge under 18 år 
kan kun købe smer-

testillende medicin på recept. 

2013 Ny øvre grænse for 
pakningsstørrelsen 

af smertestillende medicin på 20 stk. i 
håndkøb og 10 stk. i dagligvarehandlen. 
Store pakninger på 100 stk. og 300 stk. 
medicin kræver recept. 
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