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Om Kartleggingssystemet 

I Norge har vi hatt en mangelfull oversikt over omfanget av og omstendighetene rundt selvmord 

under og etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonalt 

senter for selvmordsforskning og -forebygging har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et 

kartleggingssystem for selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord som skjer under og 

etter kontakt med spesialisthelsetjenestene, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og 

systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder 

for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av slike tiltak. 

Kartleggingssystemet har ingen tilsyns- eller sanksjonsfunksjon og vil ikke analysere 

enkelthendelser. Hensikten er altså ikke å finne årsaken til det enkelte dødsfallet eller avdekke 

eventuell svikt hos behandlere eller det enkelte helseforetak– dette hører med blant Helsetilsynets 

oppgaver.  

Hva blir registrert i Kartleggingssystemet? 

Alle selvmord (og dødsfall med usikker årsak der selvmord ikke kan utelukkes) hvor avdøde i 

løpet av de siste 12 månedene har vært i kontakt med spesialisthelsetjenester innen psykisk 

helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal registreres i Kartleggingssystemet. 

Registrering skjer ved at en behandler fyller ut et elektronisk skjema med spørsmål om pasienten, 

kontakten med helsetjenesten og dødsfallet. Dette innebærer blant annet informasjon om kjønn, 

alder og boforhold, samt relevante opplysninger knyttet til oppfølgingen og behandlingen 

pasienten mottok ved helseforetaket. 

Kartleggingsskjemaet ligger tilgjengelig på våre nettsider (link under) om du ønsker å se hva slags 

opplysninger som registreres. I tillegg henter vi inn opplysninger fra Dødsårsaksregisteret og fra 

Norsk pasientregister. 



 

Personvern og datasikkerhet 

Kartleggingssystemet har tillatelse fra Helsedirektoratet for å kunne innhente opplysninger om 

personer som har dødd i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Alle data behandles strengt konfidensielt og i tråd med gjeldende lovverk og 

retningslinjer. Dataene som samles inn vil kun være tilgjengelig for ansatte i Kartleggingssystemet 

og Kartleggingssystemet vil ikke ha tilgang på direkte identifiserende opplysninger om hverken 

avdøde eller etterlatte. Informasjonen registrert i kartleggingsskjemaet utleveres ikke til andre. 

Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltindivider i Kartleggingssystemets rapporter eller 

publikasjoner. 

Innsyn i pasientjournal eller Dødsårsaksregisteret 

Som nærmeste pårørende har du rett til innsyn i pasientjournal etter en persons død hvis ikke 

særlige grunner taler mot det jf. helsepersonelloven § 24. Dersom du som etterlatt og nærmeste 

pårørende ønsker innsyn i pasientens journal må du henvende deg til helseforetaket som 

behandlet pasienten. Der vil det bli foretatt en vurdering av hvorvidt opplysninger skal gis. 

Avdødes nærmeste pårørende har også, med mindre særlige grunner taler mot det, rett til 

informasjon om Dødsårsaksregisteret og innsyn i behandling av opplysninger om den avdøde jf. 

Dødsårsaksregisterforskriften § 5-1. Ta kontakt med Dødsårsaksregisteret for mer informasjon 

om dette. 

Ønsker du mer informasjon om Kartleggingssystemet?  

På våre nettsider: www.uio.no/kartleggingssystemet vil du finne mer detaljert informasjon om 

systemet, hvordan og hvorfor det er utviklet, detaljert oversikt over hva som registreres samt 

rapporter og omtale av våre resultater. Du er også velkommen til å ta direkte kontakt med oss 

dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål relatert til Kartleggingssystemet. 


