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SELVSKADING KALLER VI DET når noen 
skader seg selv med vilje, men uten at 
hensikten med handlingen er å dø. Dette kan 
virke underlig og skremmende for det store 
flertallet som aldri har gjort noe slikt mot 
seg selv. Kort sagt handler det om å prøve å 
påvirke eller endre sin egen mentale tilstand 
eller sine følelser ved å tilføre seg selv 
smerte eller skade. Personer som opplever 
seg overveldet av eller fanget i en smertefull 
følelsesmessig tilstand, kan paradoksalt nok 
oppleve at smerte eller skade kan gi rask 
lindring i forhold til den vonde følelsen. 
Dessverre er denne effekten kortvarig og 
prisen for lindringen er ofte at problemene 
øker på lengre sikt samtidig som skadene 
ofte blir stadig dypere og alvorligere. Særlig 
blant ungdommer er selvskading hyppig 
og forekomsten har økt kraftig i løpet av de 
senere år. 

Dette nummeret av Suicidologi er i sin 
helhet viet til selvskading som tema, både 
gjennom artikler som beskriver forekomst 
i ulike deler av befolkningen og gjennom 
artikler som diskuterer hvilke behandlings- 
tiltak som virker. Vi har også med oss selv- 
skadernes egne stemmer. Vi må erkjenne 

at vi fortsatt bare 
delvis forstår hva 
selvskading handler 
om og hvilke fak- 
torer som bidrar  
til at den oppstår  
og vedlikeholdes. 
Selv om vi i dag har 
gode behandlings- 
metoder for folk 
som selvskader, 

behøver vi langt mer kunnskap for å kunne 
gi effektiv hjelp til alle som trenger det. Vi 
vet at selv om forekomsten av selvskading er 
høy blant tenåringsgutter, er det bare et fåtall 
gutter som deltar i de behandlingsprogram-
mene som finnes i dag. Selvskading forekom- 
mer like ofte blant innvandrerungdom som 
annen ungdom, men mange av disse ung-
dommene oppsøker ikke hjelpeapparatet.  
Vi vet også at ungdommer i utkantstrøk ikke 
har like lett for å få spesialisert behandling 
for selvskading som urban ungdom. Dette er 
alvorlige skjevheter som vi bare delvis forstår 
årsakene til. Samtidig kan vi ikke akseptere 
at det skal være slik. Heldigvis har vi lært 
mye om selvskading og effektive behand- 
lingsmetoder i løpet av de senere årene og 
noe av denne kunnskapen reflekteres i dette 
nummeret av Suicidologi. Vi håper du som 
leser vil ha nytte av den!

Et krevende år går mot slutten. Lite visste 
vi ved forrige årsskifte hva vi stod overfor. 
Selv om vårt land har kommet heldigere ut 
enn de fleste andre, har svært mange også 
her opplevd smertefulle tap, sykdom og 
lidelse eller de har kjent på ensomhet og 
mangel på fellesskap og støtte. En foreløpig 
gjennomgang av dødsårsaksstatistikken for 
Norge i den første delen av pandemien har 
heldigvis vist at selvmordstallene ikke har 
økt. Men det er all grunn til å fortsette å foku- 
sere på tiltak som kan redusere de mange 
uheldige virkningene som på sikt kan endre 
dette bildet. La oss håpe at det som så ofte 
har hjulpet oss i tidligere tider med krise og 
vanskeligheter – samhold og solidaritet – vil 
vise seg å være det som berger oss over også 
denne gang.

Kjære leser
Lars Mehlum 

redaktør

Vi må erkjenne at vi 
fortsatt bare delvis 
forstår hva selvskading 
handler om og hvilke 
faktorer som bidrar  
til at den oppstår og 
vedlikeholdes.
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Nonsuicidal Self-Injury (NSSI)
NSSI refers to intentional and self-inflicted 
destruction of body tissue without suicidal 
intent and affects approximately 17–18% 
of adolescents worldwide (Swannell et al., 
2014). NSSI is associated with a range of 
adverse outcomes such as alcohol misuse, 
psychiatric inpatient care (Bjureberg et 
al., 2018a; Ohlis et al., 2020), and suicide 
attempts (Asarnow et al., 2011). However, 
when comparing adolescents engaging in 
NSSI with adolescents engaging in both NSSI 
and suicidal behavior, the latter group has 
even greater risks and are additionally vul-
nerable to subsequent drug misuse disorder, 
occupational problems, and both non-violent 
and violent crime (Bjureberg et al., 2018a). 
Hence, providing care to individuals with 
NSSI has the potential to not only prevent 
suicide but also a range of other adverse 
outcomes. 

Treatments for NSSI
To date, treatments specifically designed to 
target NSSI are scarce (Iyengar et al., 2018; 
Ougrin et al., 2015). Recently, two inde-
pendent randomized controlled trials (RCT) 
demonstrated efficacy in treating self-injury 
with dialectical behavioral therapy (McCauley 
et al., 2018; Mehlum et al., 2014; 2016) and 

Developing and Evaluating Novel  
Treatments for Nonsuicidal Self-Injury 
Within Swedish Health Care

By Johan Bjureberg

ABSTRACT

Nonsuicidal self-injury is common and associated with subsequ-
ent adverse outcomes. Early interventions may prevent suicide 
among other outcomes. Available treatment options are compre-
hensive and time-consuming and may not be readily available 
to everyone in need. Emotion regulation group therapy (ERGT) 
and emotion regulation individual therapy (ERITA) were designed 
to address the need of effective short-term, focused, and easily 
implementable treatments for adults and adolescents with self- 
injurious behaviors. A Swedish research program comprising five 
psychological treatment studies has been launched, among them 
the development of an online version of ERITA. Results from the 
first three studies provides promising information about feasibility, 
acceptability, and utility of ERGT and ERITA. Study IV and Study 
V will utilize randomized controlled designs to examine treatment 
efficacy of online ERITA. The present article reviews and discus-
ses methodological considerations, results, experiences, and 
implications for future research. 

SAMMENDRAG

Selvskading er hyppig forekommende og har ofte mange uheldige 
konsekvenser. Tidlig intervensjon er et viktig selvmordsforebyg-
gende tiltak. Eksisterende behandlingsalternativer er som regel 
omfattende og tidkrevende og er ikke alltid lett tilgjengelige for dem 
som har behov for behandling. Emosjonsreguleringsterapi i gruppe 
(ERGT) og som individualterapi (ERITA) er utviklet for å imøte-
komme behovet for effektiv kortvarig og fokusert behandling som 
er enkel å implementer for voksne og ungdom med selvskadende 
atferd. Et svensk forskningsprogram bestående av fem psykolo-
giske behandlingsstudier har blitt lansert, blant dem utviklingen 
av en online versjon av ERITA. Resultater fra de tre første studiene 
gir lovende informasjon om gjennomførbarhet, akseptabilitet og 
nytteverdi av ERGT og ERITA. Den fjerde og femte studien vil bruke 
randomisert kontrollerte design for å undersøke behandlingseffek-
ten av online ERITA. I denne artikkelen gjennomgås og diskuteres 
metodiske betraktninger, resultater, erfaringer med disse behand- 
lingsprogrammene og implikasjoner for fremtidig forskning.
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consequently DBT is considered to be the first and only 
evidence-based treatment for highly suicidal self-injur-
ing adolescents (Asarnow & Mehlum, 2019). However, 
DBT does not only aim at reducing NSSI-frequency, 
but also other symptoms of borderline personality 
disorder (BPD), and the treatment is comprehensive 
and time-consuming (including both weekly individual 
therapy sessions and skills training in group). Thus, 
DBT may not be readily available to everyone that 
engages in NSSI. A consequence of the lack of early 
specific treatment programs for individuals with NSSI 
is that substantial time may pass between the onset of 
this risk behavior and enrollment in evidence-based 
interventions. Hence, effective early and short-term 
evidence-based treatments for individuals with self-inju-
rious behaviour are urgently needed (Glenn et al., 2019). 

Emotion Regulation Group Therapy (ERGT)
ERGT is an acceptance-based behavioral therapy that 
was designed to address the need of an effective short-
term, focused, and easily implementable treatment for 
adults with NSSI. ERGT is delivered over the course of 
14 weeks and is administered adjunctive to treatment 
as usual. ERGT was developed with the expectation 
that if you teach individuals with NSSI more effective 
non-avoidant emotion regulation skills, they will cease 
to harm themselves (Gratz et al., 2019). Such skills 
include increasing the awareness and acceptance of 
emotions, the ability to inhibit impulsive behaviors and 
engage in goal-directed behaviors when experiencing 

aversive emotions, and strategies to modulate the 
intensity of emotions. Two RCTs on ERGT for adult 
women with BPD and self-injurious behaviors have 
shown significant effects on NSSI, other self-destructive 
behaviors, and emotion dysregulation, among other 
outcomes (Gratz & Gunderson, 2006; Gratz et al., 2014). 

Our Research Program
Our research program involves a series of five consecu-
tive intervention studies, each study designed to answer 
at set of research questions serving as the foundation 
for subsequent studies. Our aim is to develop and 
evaluate novel treatments that can be easily and widely 
implemented for individuals who engage in NSSI. The 
project has been supported in part by the National 
Self-Injury Project, a national government-funded 
developmental project. In the first study, we evaluated 
ERGT in a multi-site feasibility trial for adult women 
with NSSI. Second, we adapted the ERGT-treatment for 
adolescents and evaluated the treatment (emotion regu-
lation individual therapy for adolescents [ERITA]) in an 
uncontrolled open trial. Third, in an attempt to increase 
accessibility to psychological treatment for adolescents 
with NSSI, we adapted ERITA to an online format and 
studied it in an uncontrolled open trial. Fourth, we are 
currently evaluating the efficacy of online ERITA in two 
ongoing RCTs in Sweden and Denmark. Finally, if online 
ERITA is efficacious, we are planning a Swedish nation-
wide implementation study of online ERITA. Below, I 
briefly summarize Study I to Study III. 
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Study I: Feasibility and Utility of ERGT

Although ERGT had shown promise in university 
settings, the treatment had never been evaluated in a 
traditional clinical setting and the extent to which ERGT 
could be delivered by community clinicians to com-
munity patients was not clear. Our aim in Study I was 
to examine the feasibility and utility of ERGT within 
Swedish psychiatric health care. 

Method
Study I employed a multi-site uncontrolled open trial 
design with assessments at pretreatment, posttreatment 
and 6-month follow-up. A more detailed and compre-
hensive description of study methods and results may 
be found elsewhere (Bjureberg, 2018; Sahlin et al., 2017).

Participants
In total, 95 women (aged 18-49) with repeated NSSI 
were included at 14 clinics across Sweden. See Table 1 
for demographic data.

Instruments
The Credibility/Expectancy Scales (CES) (Borkovec & 
Nau, 1972) were used to assess the perceived credi-
bility of the interventions (range 1–9) and patients’ 
expectancies regarding its benefits (range: 0–100%). 
The 16-item Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI) 
(Gratz, 2001) was used to assess NSSI frequency and 
versatility. Finally the Difficulties in Emotion Regulation 
Scale (DERS) (Gratz & Roemer, 2004) was used to assess 
emotion dysregulation (range 36–180). 

Intervention
We translated and culture-adapted the ERGT manual to 
Swedish and invited clinics across Sweden to apply for 
participation in the study. Thirty clinicians from 15 clinics 
were provided with the ERGT-manual and participated in 
a three-day workshop delivered by the developers of the 
treatment (Drs. Gratz and Tull). All therapy sessions were 
filmed and reviewed to facilitate treatment supervision.

Statistical Analyses
NSSI frequency was analysed using negative binomial 
generalized mixed models. The percentage change from 
baseline to any subsequent time point was utilized as 
an effect size. This was calculated by exponentiating the 
estimate for the slope in the generalized mixed model 
and interpreting the range below 1 as the percentage 
decrease in NSSI frequency for each 1-unit increase 
in the predictor. We used McNemar’s exact tests to 
analyse the changes in NSSI abstinence between the 
assessment points. The remaining continuous outcomes 
were analysed using linear mixed models. Effect sizes 
for these outcomes are reported as Cohen’s d. 

Results
Session attendance and ratings of treatment credibility 
and expectancy were satisfactory (see Table 2). At 
post-treatment, intention-to-treat analysis revealed a 
significant increase in past 4-month NSSI abstinence 
(17.9%; p<.001), 52% reduction in NSSI frequency (95% 
confidence interval [CI] = 33–66), as well as signifi-
cant reductions in NSSI versatility (d = 0.41, 95% CI = 
0.19–0.63), 29% (95% CI = 14–41), other self-destructive 
behaviors, and emotion dysregulation (d=0.91, 95% CI = 
0.63–1.20). These results were either maintained or fur-
ther improved at 6-month follow-up (Sahlin et al., 2017), 
see Table 3. Further, several baseline demographic and 
clinical variables predicted reductions in NSSI. Among 
them where young age, higher levels of pre-treatment 
NSSI frequency, BPD severity, and emotion dysregula-
tion (Sahlin et al., 2018). 

Conclusions
We concluded that ERGT was a potentially feasible and 
transportable treatment for adult women with NSSI and 
other self-destructive behaviors and emotion dysregu-
lation when delivered by clinicians in the community 
(Sahlin et al., 2017). 

Table 1. Sociodemographic, clinical, and diagnostic data of the samples in Study I (N = 95), Study 2 (N = 17), and Study 3 (N = 25).

Study I  
ERGT

Study II 
ERITA F2F

Study III  
ERITA Online

Mean age in years (SD) 25.1 (7.0) 15.31 (13.9) 15.7 (1.3)

Gender

 Female 95 (100%) 17 (100%) 19 (76%)

 Male 0 (0%) 0 (0%) 1 (4%)

 Non-binary 0 (0%) 0 (0%) 5 (20%)

n meeting full diagnostic criteria for BPD 65 (68%) 7 (41%) 5 (20%)

Mean number of BPD criteria 5.2 (1.5) 3.8 (1.4) 3.2 (1.6)

Mean NSSI frequency past 6 months (SD) 61.4 (83.3) NA NA

Median NSSI frequency past 12 months (IQR) NA 110 (8, 390) 103 (25, 197)

Note. BPD = Borderline personality disorder; ERGT = Emotion regulation group therapy; ERITA = Emotion regulation individual therapy;
F2F = Face-to-face; IQR = Interquartile range
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Study II: Development, Feasibility, and Utility of ERITA

As shown in Study I, ERGT might have clinical utility 
for NSSI among adults. ERGT had however never been 
evaluated for adolescents. The aim of Study II was to 
examine the acceptability and utility of ERITA. 

Method
Study II used an uncontrolled open trial design, con-
duced within regular child and adolescent mental 
health service. More information about study methods 
and results are described by Bjureberg (2018) and 
Bjureberg et al. (2017).

Participants
Seventeen girls (aged 13–17) with NSSI disorder and 
their parents were included in the trial. Demographic 
data is presented in Table 1. 

Instruments
CES (Borkovec & Nau, 1972) were administered at the 
end of the first session. The 6 item Working Alliance 
Inventory – Short Form (WAI-6) (Hedman et al., 2014) 
was administered after session 3 to measure aspects 
of the therapeutic alliance (range 6–42). The 9-item 
Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI-9) (Bjärehed 
& Lundh, 2008) was used to assess NSSI frequency 
and versatility. Both DSHI-9 and DERS were adminis-
tered pre-treatment, post-treatment, and at 6-month 
follow-up. Additionally, the DSHI-9 and the 16-item 
version of the DERS (DERS-16) (Bjureberg et al., 2016) 
were administered weekly during treatment. 

Intervention
ERITA was delivered as an individual treatment, as 
opposed to the group format utilized in ERGT, because 
of safety concerns (for a detailed discussion, see 
Bjureberg, 2018). We also shortened the treatment pro-
tocol in order to fit in one school semester resulting in 
a total of twelve sessions á 45–60 minutes per session. 
ERITA was made more youth friendly by changing the 

design of treatment materials and examples illustrat-
ing skills use. Finally, we included a parent program 
because analyses across treatment studies indicate that 
a family component is beneficial in treatment of adoles-
cents with NSSI (Glenn et al., 2019; Iyengar et al., 2018; 
Ougrin et al., 2015). We developed the parent program 
as an online program with online therapist support. 
The parent program included seven online modules 
encompassing information about NSSI and other 
destructive behaviors, effective communication skills 
(e.g. validation), emotional awareness, and strategies to 
increase healthy adaptive activities, conflict manage-
ment, and problem solving. To ensure full transparency 
between adolescents, parents, and therapists about the 
adolescent´s health condition, the therapists developed 
pre-treatment agreements between parent(s) and ado-
lescent, including how and under what circumstances 
information about the adolescent was to be shared 
between the parties. Prior to treatment start, we also 
developed a tailored safety system around the patient 
and family, including weekly assessments of NSSI and 
suicidal ideation as well as a detailed crisis plan.

Statistical Analyses
NSSI frequency was analysed adopting generalized 
estimation equation (GEE) using a negative binomial 
distribution with a log link function. Percentage change 
and NSSI abstinence were calculated by the same 
methods used in Study I. GEE models with a normal 
distribution and Cohen’s d were used to analyse the 
continues outcomes. 

Results
Participants rated the treatment as credible, and treat-
ment attendance and ratings of therapeutic alliance 
were strong (see Table 2). At post-treatment, intention-
to-treat analysis revealed significant reductions in 
past-month NSSI abstinence (p = 0.031), 42% (95% CI = 
8–64), a reduction in past-month NSSI frequency as well 

Table 2. A summary of main treatment feasibility and acceptance outcome variables in Study I, Study 2, and Study 3.

Outcome Study I  
ERGT

Study II  
ERITA F2F

Study III  
ERITA Online

Average number of attended sessions/modules (SD); percentage* 11.0 (5.2); 68.8%  10.3 (3.4); 85.8% 9.7 (2.1); 88.2%

Mean treatment credibility (SD) 5.7 (1.8) 6.1 (2.1) 6.5 (1.1)

Treatment expectancy (SD) 47% (25.5) 56.43% (22.74) 55.6% (21.4)

Therapeutic alliance** NA 5.4 (1.7) 5.0 (1.3)

Treatment satisfaction NA NA 17.3 (4.6)

Note. ERGT = Emotion regulation group therapy; ERITA = Emotion regulation individual therapy. 
* Mean number of attended treatment sessions/modules divided by total number of sessions/modules.
** Because different versions of the working alliance inventory were used in Study II and Study III, a mean score for perceived alliance divided by the  

number of items were calculated to enable comparison over trials.
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as moderate reductions in past-month NSSI versatility 
(d = 0.50, 95% CI = 0.07–0.78). We further detected a 44% 
(95% CI=5–67) reduction in self-destructive behaviors, 
and large within-group effect sizes in emotion dysregula-
tion (d = 0.81, 95% CI = 0.23–1.50) and global functioning 
(d = 1.08, 95% CI=0.51–1.62). These improvements were 
either maintained or further improved upon at 6-month 
follow-up (see Table 3). Finally, reductions in emotion 
dysregulation mediated the NSSI reductions during the 
course of treatment (ab = −0.02, SE = 0.01, p = .046). 

Conclusion
We concluded that the results provided preliminary 
support for the acceptability, feasibility, and utility 
of ERITA for youth with NSSI disorder and reductions 
in emotion dysregulation was a potential mediator of 
treatment effect (Bjureberg et al., 2017).

Table 3. A summary of main treatment utility outcome variables in Study I, Study 2, and Study 3 at pre-treatment, post-treatment,  
and 6-month follow-up.

Measure Pre-treatment Post-treatment 6-month Pre to post Pre to 6-moth  

Count outcome 
Study 

Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) % change  [95% CI] % change  [95% CI]

NSSI Frequency: DSHI 

 Study I ERGT 22 (10, 56) 10 (3, 46) 4 (0, 13) 52 [33, 66] 76 [65, 83]

NSSI Frequency: DSHI-9 

 Study II F2F ERITA 8 (4, 13) 2.5 (0, 4.25) 0 (0, 3) 42 [8, 64] 79 [60, 89]

 Study III Online ERITA 9 (3, 15) 2 (0, 8) 1 (0, 6) 55 [29, 72] 69 [45, 83]

Proportion Proportion Proportion p-value p-value

NSSI Abstinence: DSHI 

 Study I ERGT 4.2% 17.9% 25.3% <.001 <.001

NSSI Abstinence: DSHI-9

 Study II F2F ERITA 0% 29% 53% .031 <.001

 Study III Online ERITA 0% 28% 40% .007 <.001

Continuous outcome 
Study

Mean (sd) Mean (sd) Mean (sd) Cohen’s d [95% CI] Cohen’s d [95% CI]

NSSI Versatility: DSHI 

 Study I ERGT 3.0 (1.8) 2.2 (2.0) 1.7 (1.8) 0.41 [0.20, 0.63] 0.65 [0.40, 0.89]

NSSI Versatility: DSHI-9

 Study II F2F ERITA 2.1 (1.5) 1.4 (1.2) 0.8 (1.0) 0.50 [0.07, 0.78] 0.89 [0.47, 1.23]

 Study III Online ERITA 2.2 (1.2) 1.4 (1.3) 0.9 (1.0) 0.63 [0.54, 0.77] 1.11 [0.96, 1.35]

Emotion Regulation: DERS 

 Study I ERGT 126.0 (19.4) 108.2 (27.5) 104.7 (27.4) 0.91 [0.63, 1.20] 1.03 [0.69, 1.38]

 Study II F2F ERITA 122.7 (17.2) 109.7 (25.2) 100.6 (17.9) 0.81 [0.23, 1.50] 1.40 [0.87, 2.03]

 Study III Online ERITA 125.6 (20.1) 110.6 (27.2) 99.7 (26.8) 0.75 [0.59, 0.90] 1.20 [0.95, 1.44]

Note. CI = Confidence intervals; DERS = Difficulties in Emotion Regulation Scale; DSHI = Deliberate Self-Harm Inventory - Full length version; 
DSHI-9 = Deliberate Self-Harm Inventory - 9 item version; ERGT = Emotion regulation group therapy; ERITA = Emotion regulation individual therapy; 
F2F = Face-to-face; IQR = Interquartile range.
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Study III: Development, feasibility, and utility of online ERITA

The aim of the current research program was to 
develop novel, targeted, and effective interventions that 
could be easily and widely implemented at a low cost. 
Guided internet-based CBT (ICBT) has been shown to 
be effective for several mental disorders (for a review, 
see Vigerland et al., 2016). Guided ICBT is based on 
online self-help material and includes guidance and 
support by a designated therapist communicating 
through the online platform (Andersson et al., 2019). 
No therapist-guided online treatments have so far 
been rigorously evaluated for NSSI (Arshad et al., 
2019), and it has been considered a research priority 
to adapting in-person interventions for self-injury into 
internet-based formats (Glenn et al., 2019). The main 
advantages of online treatment compared to in-person 
therapy include the potential of increased access to 
evidence-based interventions by eliminating effects of 

geographical distance between therapist and patient 
while allowing for less therapist time per patient 
(Andersson et al., 2019). Furthermore, individuals with 
stigmatizing disorders and behaviors may be more likely 
to use the internet than traditional health care to seek 
help (Berger et al., 2005; Frost & Casey, 2016), indicating 
that online treatment may be particularly useful for indi-
viduals with NSSI. Thus, as the next step in our research 
program, we developed and evaluated an online version 
of ERITA. The aim of Study III was to examine the feasi-
bility, acceptability, and utility of an online ERITA.

Method
This study used an uncontrolled open trial design. 
Please see Bjureberg (2018) and Bjureberg and collea- 
gues (2018b) for a more detailed description of study 
methods and results.

Figure 1. Screenshots of treatment  
module overview, interactive scripts,  
and psychoeducative animations and  
texts in online ERITA. Reprinted with  
permission of Springer Nature.
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Participants
In total, 25 adolescents (19 girls, 1 boy, 5 non-binary) 
aged 13–17 (m = 15.7, sd = 1.3) with NSSI disorder and 
their parents were enrolled in the study. See Table 1 for 
demographic data.

Instruments
The CES (Borkovec & Nau, 1972) were administered at 
the end of the first session. The revised 12 item WAI 
(WAI-12; range 12–84) (Hatcher & Gillaspy, 2006) was 
administered after session 3. The DSHI-9 (Bjärehed & 
Lundh, 2008) and DERS (Gratz & Roemer, 2004) were 
administered pre-treatment, post-treatment, and at 
6-month follow-up. The DSHI-9 and DERS-16 (Bjureberg 
et al., 2016) were administered weekly during treatment.

Intervention
Online ERITA is entirely web-based including 11 mod-
ules for the adolescent and 6 modules for the parents 
delivered over the course of twelve weeks. The modules 
include texts, animations, and interactive scripts (see 
Figure 1). A licensed psychologist had regular online 
contact with both adolescent and parent (separately) 
via a message function in the platform. The therapist 
reinforced treatment engagement, answered questions, 
assisted in planning of and reviewing homework 

assignments, and problem solved when necessary 
(see Figure 2). We developed a mobile app to comple-
ment the adolescents’ online treatment modules. The 
participants used the app to register self-destructive 
behaviors, impulses to act destructively, and poten-
tial protective factors, on a daily basis. The app also 
included several programs that could be used to 
practice skills taught in the online modules, reminders 
of homework assignments, and an individualized crisis 
plan (see Figure 3).

Statistical Analyses
Outcomes were analysed using the same statistical 
analyses as in Study II.

Results
Participants rated credibility, expectancy, and satis- 
faction with the treatment as acceptable, and the  
therapeutic alliance and treatment completion rate  
were high (see Table 2). Post-treatment intention-to-
treat analyses revealed a statistically significant increase 
in past-month NSSI abstinence (p = .007), 55% (95% CI = 
29–72), reductions in past-month NSSI frequency, mod-
erate reductions in NSSI versatility (d = 0.63, 95% CI = 
0.54–0.77), large improvements in global functioning  
(d = 1.01, 95% CI = 0.77–1.32), and moderate improve- 

Although future research should  
investigate differences between  
therapeutic relationship in in-person 
and online therapy, there is preliminary 
evidence suggesting that therapeutic  
alliance is important also in online 
treatments.

Figure 2. Screenshots of the message functions in online ERITA. Reprinted from Bjureberg’s (2018) doctoral thesis from  
Karolinska Institutet.
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ments in difficulties in emotion regulation (d = 0.75, 
95% CI = 0.59–0.90). These improvements were further 
strengthened at 3-month follow-up and maintained at 
6-month follow-up (see Table 3). Analyses also showed 
that the online therapist-guided parent program was 
associated with small to large (ds = 0.47–1.22) improve-
ments in adaptive parent behaviors. Further, change in 
difficulties in emotion regulation mediated reductions 
in both NSSI frequency (ab = -0.019; 95% CI = -0.045– 
-0.003) and self-destructive behaviors (ab = 0.011; 95% 
CI=0.025–0.001) over the course of treatment. Mean 
therapist time per treated adolescent and parent was 
238.5 (SD = 115.4) minutes and 93.9 (SD = 44.2) minutes, 
respectively. 

Conclusion
We concluded that online ERITA is a potentially accept-
able and feasible treatment for adolescents with NSSI 
disorder (Bjureberg et al., 2018b). These findings were 
consistent with qualitative analyses based on interviews 
with the adolescent and parent participants in the treat-
ment, suggesting that the many means of support, both 
from the app, fictional characters in the online modules, 
and the online therapist, contributed to improvements 
in NSSI and related distress (Simonsson et al., 2018).

Discussion
ERGT, when implemented in Swedish regular psychi-
atric care, delivered by community clinicians appears 
to be a feasible and useful treatment for NSSI among 
adult women. Our study of ERITA demonstrates feasi-
bility, acceptability, and utility in the treatment of NSSI 
among adolescents with NSSI disorder. Online ERITA 
is also an acceptable, feasible, and promising low-in-
tensity treatment for adolescents with NSSI disorder. 
Finally, emotion dysregulation mediated week-to-week 
improvements in NSSI and risk behaviors in ERITA, pro-
viding preliminary support for the underlying theory of 
the treatment.  

All three studies were conducted within clinical 
care under real-world conditions and patients, provid-
ing preliminary support for the generalizability and 
transportability of these treatments. These types of 
studies may play an important role in increasing the 
availability of evidence-based treatments for NSSI. Prior 
to the Swedish ERGT-study, few Swedish psychologists 
had any previous experience of ERGT. Since this study 
was conducted, we have organized several workshops 
and trained more than 120 therapists and several 
supervisors in ERGT throughout Sweden. The strong 
interest in disseminating ERGT within health care in 
Sweden is probably in part due to its promising effects 
and funding from the National Self-Injury Project, but 
also due to its relative brevity compared to alternatives 
(e.g. DBT). There is indeed a need of shorter interven-
tions that specifically target NSSI. Many never seek 
treatment within health care, so if an individual decides 
to do so, treatment should be easily accessible and 
available without delay (Lindgren et al., 2017). However, 
health care politicians that advocate for short treat-
ments must be reminded of the empirical status of new 
treatments. ERGT/ERITA could be potentially important 
complements to treatment as usual; however, RCTs are 
urgently needed before these novel treatments can sub-
stitute well-known alternatives, since the uncontrolled 
designs employed in Studies I to III cannot answer the 
question whether these treatments are efficacious. Fur-
ther, there is likely no one-size-fits-all treatments and 
longer more comprehensive treatment programs should 
receive adequate funding to treat those most at risk.

Both in-person ERITA and online ERITA shows 
promise. Importantly, the mean therapist time per 
adolescent in the online ERITA trial was approximately 
one third of the time required in in-person ERITA (or 
any other brief treatment for NSSI). Thus, online ERITA 
is promising as an acceptable and potentially effective 
intervention that could easily be implemented in areas 
without viable treatment options and for adolescents 
who would not engage in treatment otherwise, while 
saving recourses for the clinics. Findings from the 
online ERITA study raises questions about the relevance 
of in-person therapist contact in the treatment of ado-
lescent NSSI. In addition to the aforementioned positive 

Figure 3. Screenshot of mobile app from online ERITA.  
Reprinted with permission from Springer Nature.
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aspects of online treatments, I want to expand on a few 
additional potential advantages inherent to the online 
format. After watching video recordings of both my 
own and other therapists’ in-person therapy sessions,  
it is sometimes apparent that the patient is not “men-
tally present” during the session, without the therapist 
noticing this. Some patients are so occupied with some-
thing that happened before the session or with how 
they are being perceived that it competes with being 
attentive on learning new skills. Indeed, it is well- 
documented that patients usually have poor memory 
of treatment session content, which is associated with 
worse treatment outcome (Lee et al., 2020). Further, 
in-person treatments often suffer from therapist drift 
(i.e. clinicians’ failure to adhere to treatment protocol), 
which is a well-studied and common barrier to effective 
treatment delivery (Waller & Turner, 2016). Finally, 
although strong therapeutic in-person alliance may be 
helpful (Mehlum, 2020), the in-person therapist contact 
(e.g. in the case of bad personal matching between 
patient and therapist) may also interfere with therapy, 
especially for individuals (patients and therapists) with 
interpersonal difficulties. In online therapy, however, 
all session content (including communication between 
patient and therapist) is stored online and can always 
be revisited, and the patient may choose to interact with 
the treatment material once they are in the right state 
of mind. Further, online treatment is highly structured 
and the personal contact is limited to written text 
which decrease risk of therapist-drift and ineffective 
therapist-patient communication. Moreover, previous 
research has indicated that therapists’ use of validating 
strategies facilitates emotion regulation (Carson-Wong 
et al., 2018) and strong therapeutic alliance has been 
associated with greater reductions in self-injurious 
behaviors (Bedics et al., 2015). This may be one aspect 
in-person therapy that is lost in internet-delivered 
therapy. Although future research should investigate 
differences between therapeutic relationship in in-per-
son and online therapy, there is preliminary evidence 
suggesting that therapeutic alliance is important also 
in online treatments (Pihlaja et al., 2018). Accordingly, 
it is encouraging that ratings of therapeutic alliance 
were similar across Study II and Study III in the present 
research program. All said, however, there is probably 
no one-size-fits-all, and while online treatments may be 
a good treatment alternative for some, others probably 
need in-person contact to develop trust and practice 
new skills.

Future directions
The uncontrolled open trial design used in the afore-
mentioned studies precludes any conclusions regarding 
causal inferences of potential treatment effects. These 
findings have, however, provided important information 
about treatment and study procedure acceptability and 
feasibility that we have used to inform future RCTs. 

One recent extension of this work is our ongoing, 
fourth study, comparing online ERITA with enhanced 
treatment as usual in a Swedish national multi-center 
RCT. We have just completed the recruitment of 166 
families to this trial. Our aim is to study the efficacy of 
the treatment, but also addresses questions concern-
ing potential competing mediators, moderators, and 
cost-effectiveness consideration. Likewise, a large RCT 
(N=440) comparing online ERITA to weekly journaling 
has just been launched in Denmark. If efficacy can be 
established in these trials, we are preparing for a fifth 
and final nation-wide implementation study of online 
ERITA, delivered within ordinary child and adolescent 
mental health clinics.
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VEILEDEREN INNEHOLDER råd om hvordan man kan 
kommunisere trygt med ungdom om selvmord på nettet 
og hvordan man kan bistå ungdom som er bekymret  
for noen eller som ønsker å engasjere seg i selvmords- 
relatert innhold på nettet. Her finner du ressursene:

#chatsafe for lærere, #chatsafe for ungdom og Topp 10-tips: 
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/ 
forebygging/chatsafe/index.html

Følg #chatsafe på Instagram:  
https://www.instagram.com/chatsafe_no/

Veilederen er utviklet av det australske forskningssent-
eret Orygen med støtte fra den australske regjeringen 
og og tilpasset for norske forhold av Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). 

For ungdommer er lærere ofte personer de har tillit 
til, og det er mulig å diskutere selvmord i klasserommet 
på flere måter. Elevene kan for eksempel ta kontakt med 
lærere for å snakke om sine egne (eller noen andres) 
selvmordsrelaterte tanker, følelser eller atferdsmønstre. 
Lærere kan også bli oppmerksom på elever som er med 
i diskusjoner på nettet, eller som ser på innhold om 
selvmord på sosiale medier. Emnet selvmord kan også 
dukke opp i skolestiler, filmer eller i mediene hvis en 
kjent person dør av selvmord.

#chatsafe for lærere ble opprettet for å gjøre det 
enklere for lærere å gi råd til ungdommene de har kon-
takt med, om hvordan de kan snakke trygt om selvmord 
på sosiale medier. Ressursen inneholder informasjon 
om hvordan lærere  kan utforme trygt språk når de 
snakker om selvmord og gjøre ungdommene i stand til 
å engasjere seg i selvmordsrelatert innhold på sosiale 
medier på en trygg måte. Denne ressursen inneholder 
også direktelenker til innhold på sosiale medier som 
er utformet av ungdommer, som lærere  kan dele eller 
diskutere med elevene. 

#chatsafe-innhold er utviklet for personer mellom 
16 og 25 år, men informasjonen i ressursen kan tilpasses 

etter alderen på elevene. Lærere bør vurdere alderen på 
elevene når de diskuterer #chatsafe-innhold.

I #chatsafe for lærere finner du direktelenker til 
#chatsafe-nettstedet og Instagram-siden til #chatsafe. 
Det er også inkludert animasjoner rettet mot ungdom 
som tar for seg emnene som presenteres i ressursen. 
Lærere kan dele disse med elevene eller bruke videoene 
som samtalestartere.  

I mai 2020 ble #chatsafe-retningslinjene Veiledning 
for ungdom om å kommunisere trygt om selvmord på nettet 
lansert i Norge. Disse retningslinjene er utviklet av 
Orygen, oversatt og tilpasset til norske forhold av NSSF. 
Psyktærlig (www.psyktaerlig.no) har bidratt med sin 
erfaringskompetanse og kjennskap til målgruppen.

Mer informasjon om #chatsafe og oversikt over 
ressurser finnes på Orygen sin nettside:  
https://www.orygen.org.au/chatsafe.

#chatsafe for lærere

Av Helene Astrup

#chatsafe for lærere er utviklet for å gjøre det enklere for lærere å gi  
råd til ungdommer og bistå til sikker kommunikasjon om selvmord på 
nettet. Her finner du ressursene til bruk i undervisningen; de er utviklet  
i samarbeid med ungdom.
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Behandling av selvskade  
– hva virker, og hva virker ikke? 

Av Line Indrevoll Stänicke

SAMMENDRAG

Selvskading øker i en rekke land og spesielt blant unge 
jenter. Formålet med denne artikkelen er å presentere 
bred kunnskap om behandling av selvskade. Resultater 
fra randomiserte kontrollstudier og effektstudier, kunnskap 
fra psykoterapiforskning, samt funn fra kvalitative studier 
gjengis for å diskutere om noen behandlingsmodeller eller 
intervensjoner er bedre enn andre. Det fremheves at noen 
behandlingsmodeller viser effekt, men at det er uklart  
hvordan spesifikke og felles behandlingsfaktorer, samt 
felles elementer på tvers av behandlingsmodellene, har 
innvirkning på behandlingsutfall. Forfatteren argumenterer 
for betydningen av å utforske hvilken funksjon selvskadin-
gen har i den enkeltes hverdag. Behandlingsmodellene 
fremhever i ulik grad selvskade som affektregulerings- 
strategi og fokuserer på alternative mestringsstrategier,  
som forsøk på representasjon og kommunikasjon og 
fokuserer på å finne nye uttrykk for opplevelser, eller som 
eksistensiell og relasjonell utforskning og fokuserer på tillit  
i terapirelasjonen. Et heterogent perspektiv på forsknings- 
metoder, behandlingsmodeller og selvskadingens funksjon 
er viktig for å forstå et komplekst fenomen som selvskade. 
Heterogenitet i tiltak og intervensjonsfokus bør vektes i 
enhver behandlingssammenheng fordi pasientene er  
forskjellige. Kunnskap om selvskade bør også relateres  
til utviklingspsykologiske utfordringer i ungdomstiden og 
sosiokulturelle faktorer for å forstå økningen i selvskade 
blant ungdom generelt og unge jenter spesielt.

ABSTRACT

Self-harm is increasing in several countries and especially  
among young girls. The aim of this article is to present 
broad knowledge on treatment of self-harm. Results from 
randomized control studies and effect studies, knowledge 
from psychotherapy research, and findings from qualitative 
studies are presented to discuss if some treatment models or 
interventions are better than others. It is underlined that some 
treatment models show effect but, still, unclear how specific  
and common treatment factors, and common elements 
across treatment models, have an effect on treatment out-
come. The importance of exploring the function of self-harm 
in the patient’s everyday life is underlined. Treatment models 
may in different degree highlight self-harm as affect regulation 
and focus on alternative coping strategies, or a way to repre-
sent and communicate and focus on finding ways to express 
experiences, or as existential and relational exploration and 
focus on trust in the therapeutic relationship. A heterogenic 
perspective on research methods, treatment models and 
the function of self-harm is of importance to understand a 
complex phenomenon as self-harm. A diversity in interven-
tions and focus of treatment should be weighted in every 
treatment process because patients are different. Findings 
on self-harm should be related to developmental challenges 
during adolescence and sociocultural factors to understand 
the increase of self-harm among youths in general, and young 
girls specifically.
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Innledning

«Vi snakket om det ... vi planla alt ... hvordan jeg skulle 
slutte ... men det interesserte meg ikke i det hele tatt 
… det var enormt kjedelig … jeg tror jeg kunne klart å 
slutte, men jeg kan ikke slutte med all selvdestruktivi-
tet. Hvis jeg slutter å skade meg så røyker jeg mer. Hvis 
jeg slutter å røyke så kutter jeg mer. Hvis jeg spiser 
normalt så både røyker og kutter jeg mer. Jeg kunne 
sluttet med én av tingene, men ikke alle (...). Men etter 
hvert ble jeg opptatt av å få det bedre.» (Marit, 16 år)

Selvskade kommer oftest til uttrykk som kutting, 
brenning eller slag mot egen kropp, med milde, mode- 
rate eller alvorlige konsekvenser. Det er en pågående 
definisjonsdiskusjon om selvskading kan inneholde 
en intensjon om å ville dø av handlingen (Hawton et 
al., 2015; Nock, 2014; Miller et al., 2019). Uavhengig av 
definisjon viser en rekke studier at selvskading ofte 
starter i 12-årsalderen, og internasjonale studier viser 
at opp mot 17 % av ungdommer i normal populasjon 
bekrefter å skade seg (Swannell et al., 2014). En fersk 
studie viser overensstemmende tall i Norge – 16,2 % 
(Tørmoen et al., 2020). Jenter skader seg 5 ganger så 
mye som gutter, men gutter bekrefter mer indirekte 
former for selvskade (risikoatferd som rus, slåssing og 
bilkjøring) (Miller et al., 2019). Det er imidlertid stor 

variasjon – noen skader seg et par ganger, noen i en 
periode, og andre langt inn i voksen alder.

Selvskade er også assosiert med selvmordsfare og 
sees ved en rekke psykiske lidelser som depresjon, spise-
forstyrrelse, rusmisbruk og personlighetsforstyrrelse  
(Miller et al., 2019). Selvskade er foreløpig ikke en 
diagnose, men assosiert med flere risikofaktorer som 
overgrep, mobbing, lav selvtillit og problemløsnings- 
vansker (Larkin et al., 2014). Mange som skader seg  
ønsker hjelp, men mange vegrer seg mot å søke behand- 
ling, synes det er vanskelig å motivere seg for å slutte  
å skade seg, eller beskriver ubehagelige opplevelser  
i møte med helsepersonell (Brown & Kimball, 2013; 
Lindgren et al., 2004; MacDonald et al., 2020). Tera-
peuter kan erfare håpløshet og engstelse i møte med 
pasienter som selvskader, og spesielt hvis de fortsetter  
å skade seg på tross av omfattende behandlingstiltak 
over tid (Rayner et al., 2018; Saunders et al., 2012). 
Hvordan kan de best få hjelp?

Tema for denne artikkelen er behandling av selv- 
skade. Formålet er å fremheve bred kunnskap om  
virksom behandling. Systematiske oversikter av evidens-
baserte behandlingsstudier, studier på evidensbasert 
praksis, kvalitative studier om pasienter og terapeuters 
opplevelse av behandling, samt kunnskap om psyko- 
terapiforskning fremheves for å drøfte følgende spørsmål:  
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1) Finnes det evidensbaserte behandlingsmodeller som 
er bedre enn andre? 2) Hva vil det si at en behandling 
ikke virker eller har liten effekt? 3) Hvilke faktorer kan 
hjelpe oss å forstå behandlingsforskningen?

Noen systematiske oppsummeringer av evidens-
baserte behandlingsstudier for å redusere selvskade er 
publisert (Hawton et al., 2015; 2016; Morken et al., 2019; 
Ougrin et al., 2015; Saunders & Smith, 2016; Turner et 
al., 2014; Witt et al., 2017). I det følgende vil presenta- 
sjonen av behandlingsstudiene ikke være basert på et 
systematisk litteratursøk, men artikkelen fremhever 
noen behandlingsmodeller som er understreket som 
evidensbaserte i flere oversiktsstudier. Presentasjonen 
viser tendenser i kunnskapsfeltet, og fremhever noen 
dilemmaer og kunnskapshull som kan være viktige å 
øke kunnskap om i en videre utvikling av behandlings- 
modeller rettet mot selvskade. Ved å presentere behand- 
lingsforskningen i bred forstand understrekes betydnin-
gen av heterogenitet i valg av data, forskningsmetoder 
og forståelsesperspektiv ved et komplekst fenomen. 
Ulike data og forskningsmetoder kan fremheve ulike 
aspekter ved selvskading. Kanskje finnes det ikke ett 
svar på hvilken behandling som virker best?

Artikkelen fremhever forskning på behandling av 
direkte repeterende selvskade med og uten selvmords- 
intensjon, og utelater studier som primært fokuserer på 
selvmord. Det fokuseres ikke på indirekte selvskade eller 
kulturelt akseptert og smertefull kroppsmodifikasjon, 
som tatovering, scarification eller piercing (Favazza, 
1987). 

Systematiske oversiktsstudier og evidensbasert  
behandling – hva virker?
Systematiske oversiktsstudier har gjennomgått 
behandlingsmodeller og terapeutiske intervensjoner 
for å redusere selvskade og vurdert om behandlingen 
er evidensbasert (Hawton et al., 2015; 2016; Morken et 
al., 2019; Ougrin et al., 2015; Saunders & Smith, 2016; 
Turner et al., 2014; Witt et al., 2017). Betegnelsen «evi-
densbasert behandling» viser til bestemte krav for å 
undersøke om en behandling har effekt, såkalt evidens, 
som er bedre enn placebo eller ikke-evidensbasert 
behandling (ofte kalt Treatment as usual eller TAU) 
eller like god som en etablert behandling (Rønnestad, 
2008). Ved bruk av randomiserte kontrollstudier 
(RCT), sammenliknes en eksperimentgruppe med en 
kontrollgruppe, der variablene skal være så like som 
mulig (som type pasienter mht. alder og diagnostikk) 
med unntak av den eksperimentelle betingelsen – som 
det å få en bestemt behandling. RCT-studier krever stor 
grad av kontroll og påfører behandlingssituasjonen 
mange restriksjoner. Fordelen er at en kan anta at 
den effekten behandlingen synes å ha på endringen 
er kausal, det vil si å ha høy indre validitet. Av denne 
grunn ekskluderes pasientgruppen ofte fra behand- 
lingsstudier, med unntak av studier på borderline 
personlighetsforstyrrelse (BPD) (American Psychiatric 

Association, 2013). Behandling for BPD har i flere år 
vært antatt å ha liten effekt, men flere oversikter over 
randomiserte kontrollstudier av strukturerte behand- 
linger for denne pasientgruppen viser effekt også på  
å redusere selvskade (Cristea et al., 2017; Kongerslev  
et al., 2015; Storebø et al., 2020).

I flere systematiske oversikter fremheves at 
behandlingsmodellene kognitiv terapi, dialektisk 
atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi hver for 
seg viser signifikant effekt på reduksjon av selvskade, 
depresjonssymptomer og selvmordstanker (Cristea et 
al., 2017; Hawton et al., 2015; 2016; Kongerslev et al., 
2015; Morken et al., 2019; Ougrin et al., 2015; Saunders 
& Smith, 2016; Storebø et al., 2020; Turner et al., 2014). 
Behandlingsmodellene har noe ulikt behandlingsfokus 
selv om det også er mange overlappende elementer som 
vil drøftes senere. I kognitiv atferdsterapi (KBT) antas 
negative tanker og forventninger, dårlig stresstoleranse 
og passive problemløsningsstrategier å skape sosial 
isolasjon, håpløshetsfølelse og motivere for selvskading  
– betegnet som «cry of pain» (Williams, 2014). Kognitiv  
restrukturering, eksponering og nyansering av mest- 
ringsstrategier antas å redusere håpløshet og øke stress- 
toleranse. Det er foretatt 18 RCT-studier av KBT på voksne  
og ungdommer, og i tillegg til de generelle funnene 
nevnt tidligere viser deltagerne spesielt bedret problem- 
løsningsevne (Hawton et al., 2015; 2016). I dialektisk 
atferdsterapi (DBT) integreres kognitiv atferdsterapi 
med en dialektisk holdning eller innstilling – det å 
akseptere og balansere oppfatninger og å motivere for 
forandring (Linehan, 1993). Spesielt analyseres selvskade 
ut ifra betingelser (tanker, følelser og hendelser) før, 
under og etter en episode. Terapihemmende atferd 
arbeides eksplisitt med for å øke samarbeidsrelasjonen, 
for at pasienten skal få mest ut av behandlingen, og for 
å øke ferdigheter som affektregulering, stresshåndter-
ing og problemløsning. Behandlingsmodellen har en 
tydelig struktur og består av ukentlig individualterapi, 
ferdighetsgruppe, mulighet for telefonveiledning, og 
ukentlig teamveiledning for terapeuten. Det er fore-
tatt 18 RCT-studier på DBT for voksne og ungdommer 
(Mehlum et al., 2019). I tillegg til redusert selvskading 
viser pasienter som fikk DBT mindre håpløshet og færre 
borderlinesymptomer, og fortsatt redusert selvskading 
ved oppfølging 1 og 3 år etter behandlingsslutt (Mehlum 
et al., 2019). I mentaliseringsbasert terapi (MBT) under-
strekes utforskning av relasjonelt vanskelige situasjoner 
i individualterapi kombinert med gruppeterapi (eller 
familieterapi) for å stabilisere selvfølelse, øke affekt- 
regulering og mentalisering. Mentalisering viser til 
det å forstå egne og andres handlinger i lys av følelser, 
tanker og fantasier. Selvskadende atferd menes å kunne 
uttrykke opplevelser av seg selv og andre som ikke er 
representert og som kan bli integrert i en terapeutisk 
prosess. Det er gjennomført 3 RCT-studier på MBT for 
voksne og ungdommer (Bateman & Fonagy, 2008). 
Pasienter som har gjennomgått MBT viser redusert 
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selvskade, samt økt mentaliseringsevne og redusert 
sosial unngåelse i kriser (Rossouw & Fonagy, 2012). 

Konklusjonen så langt er at det finnes strukturerte 
behandlingsmodeller som viser evidens for å redusere 
selvskade blant voksne og ungdommer. Modellene kan 
forstås som bedre enn andre behandlinger eller inter-
vensjonsprogrammer. Behandlingene er multimodale  
og omfatter individuell psykoterapi i kombinasjon  
med andre behandlingstiltak – det være seg foreldre- 
veiledning, familieterapi, ferdighetstrening i gruppe  
og/eller psykoedukasjon. Jeg vil senere komme tilbake 
til hvordan vi kan forstå at behandlingsmodeller med 
noe ulikt behandlingsfokus kan vise relativt lik effekt 
(Cristea et al., 2017), samt det at ingen av behandlings-
modellene hjelper alle (Kongerslev et al., 2015). La oss 
først se nærmere på hvilke behandlingstiltak som ikke 
har vist effekt, og hva det vil si at effekt ikke er påvist. 

Hva virker ikke?
Med unntak av overnevnte terapiformer konkluderer 
flere oversiktsartikler med at det er få entydige positive 
resultater for en rekke intervensjonsprogrammer for 
voksne som skader seg – som interpersonlig problem-
løsning, atferdsterapi, hjemmebasert problemløsning, 
langtidspsykoterapi, eller intensivt døgn- eller kom-
munetilbud (vs. TAU) (Hawton et al., 2016; Saunders & 
Smith, 2016; Turner et al., 2014; Storebø et al., 2020). 
Få intervensjonsprogrammer har også tydelig effekt 
for ungdom som skader seg (Hawton et al., 2015; 
Morken et al., 2019; Ougrin et al., 2015). Selv om en 
RCT på gruppebasert terapi for ungdom viste effekt på å 
redusere selvskade, mindre bruk av helsetjenester og 
mindre atferdsforstyrrelse, ble ikke resultatene funnet 
igjen i nye studier (Hazell et al., 2009). I en MBT-
gruppeterapistudie over ett år med ungdommer viste 
deltagerne færre BPD-symptomer, mindre depresjon, 
selvskade og generell patologi, og funnene var assosiert 
med økt tillitt til venner og foreldre samt økt mentali- 
sering (Bo et al., 2017). Samtidig viste en påfølgende 
RCT med MBT-gruppeterapi for ungdom kombinert 
med foreldregruppe ingen effektforskjell og større frafall 
i MBT-gruppen (Beck et al., 2016). Det er heller ikke 
funnet klar evidens for hjemmebasert familieinter-
vensjon (Ougrin & Asarnow, 2018). 

Hele 14 studier viser liten effekt av digitale inter-
vensjoner (som mobil- eller internettbasert terapi) på 
selvskade, men effekten er bedre enn å stå på venteliste 
og kan redusere selvmordstanker (Hawton et al., 2015; 
2016; Witt et al., 2017). Når det gjelder utprøvinger av 
psykofarmaka, finnes det ikke medisiner som er spesi-
fikt mot selvskadende atferd – forståelig nok – og heller 
ikke mot BPD, men som kan rettes mot komorbide 
plager som svingende stemningsleie, angst, impulsivitet 
eller grensepsykotiske symptomer ved indikasjon – type 
antidepressiva med SSRI eller lavdoseantipsykotika 
(Hawton et al., 2015; 2016; Miller et al., 2019; Ougrin et 
al., 2015). Mest uheldig er bruk av benzodiazepiner mot 

angst eller søvnvansker som kan gi et avhengighets- 
problem. Selv om noen medikasjonsutprøvinger viser 
lovende resultater, er det behov for replikasjon.

Alvorlig selvskade er som nevnt assosiert med det å 
ha selvmordstanker, -planer og ha gjort forsøk, noe som 
innebærer at risikovurdering og økte sikringstiltak som 
døgninnleggelse kan være nødvendig og viktig. Pasienter 
som fikk DBT i døgnavdeling var i behov av mindre 
observasjon, viste mindre selvskade og selvmords-
forsøk, samt færre dager innlagt sammenliknet med 
TAU (Tebbett-Mock et al., 2019). Som nevnt er MBT 
utført i døgn med positiv effekt for voksne pasienter, og 
det er også behandlingsstudier – om enn ikke RCT – på 
ungdommer i døgnenhet med MBT som viser effekt 
(Laurenssen et al., 2014). Basal eksponeringsterapi 
(BET) er også utprøvd på pasienter med alvorlige og 
sammensatte psykiske lidelser med alvorlig selvskade, 
og som kan tyde på en reduksjon i innleggelsesfrekvens 
(Hammer et al., 2017). 

I retningslinjene for Forebygging av selvmord i psykisk 
helsevern (Sosial- og helsedirektoratet, 2008) anbefales 
kun korte innleggelser i samarbeid med poliklinikken 
for pasienter med tilbakevendende selvmordsproblema- 
tikk og alvorlig selvskading (samme ved NICE guide-
lines). En nasjonal kartlegging antyder et sammenfall 
mellom lengde på innleggelsen, omfang på selvskaden og 
samarbeidsproblemer i form av diskusjon om diagnose, 
tiltak og ressursbruk (Holth et al., 2018). Det kan være 
bekymringer om mulighet for symptomforverring 
som psykosenær dekompensering, men også negativt 
samspill med andre pasienter eller mulig «smitte» av 
selvskadende atferd. Tiltak som døgninnleggelse, isol-
ering og fastholding kan også hindre plass til endrings-
fokus for å øke pasientens autonomi, håp og selvfølelse 
(Stangeland, 2016; Larsen, 2011). Kommunikasjonen 
mellom behandler, hjelpepersonell og pasienten kan bli 
svært vanskelig med mistillit og eskalering av risiko- 
atferd heller enn reduksjon av selvskade. Dette betyr 
ikke at all døgnbehandling er uten effekt eller har kun 
negativ effekt. Det kan si noe om kompleksiteten ved 
pasientens vansker. Hva som er riktig behandlingstil-
tak må vurderes fra pasient til pasient og den aktuelle 
situasjon.

Oversiktslitteraturen gir ikke et entydig svar på 
hvilke behandlingsmodaliteter som er mest virknings-
fulle – om polikliniske tiltak er bedre enn døgn, kort 
tid bedre enn lang tid, eller individualterapi fremfor 
gruppe-, foreldre- eller familieterapi. Samtidig viser 
studier at flere strukturerte multimodale behandlings- 
modeller viser effekt. Kanskje kan det si at flere par-
allelle intervensjoner i ulike modaliteter kan være 
virksomt? Behandlingstiltakene bør således omhandle 
både personen selv og familien/nettverk. Familieinter-
vensjoner, og kanskje også gruppeterapi, bør kombi-
neres med individuelle samtaler. La oss se litt nærmere 
på noen utfordringer ved effektstudier etter RCT- 
standard.

suicidologi nr 3/2020 19



Behandlingsstudier og evidensbasert praksis
Kriterier for evidensbasert behandling beskrevet med 
RCT-design, er drøftet som for snevre og mer passende 
i medisinsk enn psykologisk behandling (Carey & Stiles, 
2015; Nissen-Lie, 2018). Utfordringen er å få kontroll 
på alle variable som kan påvirke endringsprosessen i 
behandlingen. En innvending er at pasienter er veldig 
forskjellige når det gjelder motivasjon, åpenhet, kogni-
tive evner, ressurser og støtte (Anderson et al., 2015). 
En annen innvending er at pasienter ikke er passive 
mottagere av en behandling hvor en testbetingelse har 
effekt eller ikke – endring er en aktiv prosess (Carey 
& Stiles, 2015). Randomisering og standardisering av 
intervensjoner kan også utfordre terapeutens integritet, 
relasjonelle åpenhet og mulighet for å tilpasse behand- 
lingen. Ytre validitet, overførings- og generaliserings- 
verdi til virkelighetens praksis kan bli lavere på grunn 
av alle restriksjonene ved RCT, noe som gir natura- 
listiske studier en fordel (Nissen-Lie, 2018). Det at en 
modell ikke er forsket på eller utprøvd i en RCT-studie 
betyr heller ikke at den ikke virker. Vi kan kanskje til 
og med si at selv om en behandlingsmodell ikke har 
vist effekt i én studie så vet vi ikke med sikkerhet om 
behandlingen ikke virker. 

Begrepet «evidensbasert praksis» er en mer 
overordnet betegnelse, og viser til det å bruke best 
tilgjengelig forskning med klinisk ekspertise der vi tar 
hensyn til pasientens egenskaper, kultur og preferanser 
(Rønnestad, 2008). Det kan nevnes at flere forebyg-
gings- og intervensjonsprogrammer som rettes mot 
personer som skader seg er under utprøving, men enda 
ikke med RCT-studie. Et eksempel er «Stepped care 
modellen» der 4 sesjoner med kartlegging, krisehånd-
tering og problemløsningshjelp tilbys innen kommunal 
helsetjeneste til personer etter legevaktbesøk grunnet 
selvskade og selvmordsproblematikk og før eventuell 
lengre behandling (Huxley et al., 2019). Studien har 
lovende resultater med effekt på selvmordsrisiko, 
alvorlighet av borderlinesymptomer og livskvalitet. 
Et annet eksempel er «Signs of self-injury prevention 
program», som inneholder en edukativ manual og en 
dvd for elever og lærere, og som synes å øke kunnskap 
og hjelpesøkende holdning (Muehlenkamp et al., 
2009). I dag diskuteres også trinnvise forebyggings- og 
intervensjonstiltak, som «Clinical staging model», der 
omfang av selvskading eller antall kriterier på BPD får 
følger for grad av informasjon, edukasjon eller digitalt 
helsetilbud med kort- eller langvarig psykoterapi  
(Hutsebaut et al., 2020). 

Begrepene evidensbasert behandling og evidens-
basert praksis fremhever en generell utfordring ved 
behandlingsstudier om at effekt gjengis med gjennom- 
snitt, noe som overskygger det at noen har mye, 
moderat eller liten effekt av en behandlingsmodell. 
Ingen behandlingsmodell hjelper alle pasienter. I tillegg 
rapporterer om lag 5 % varige negative effekter av 
psykoterapeutisk behandling (Crawford et al., 2016).  

Vi kan kanskje anta samme eller høyere resultat i  
behandling med pasienter som skader seg gitt deres 
interpersonlige utfordringer. Andelen «drop out» på 
RCT-studier er også relativt høy, og varierer mellom 
20-54 % (Kongerslev et al., 2015). Selektive inntaks- 
kriterier i en RCT-studie kan også bidra til at flere med 
ambivalens, lav motivasjon og lite ressurser takker 
nei til eller faller ut av en studie. Vi kan derfor stille 
spørsmål ved i hvilken grad behandlingsmodellene og 
intervensjonsstudiene som har evidens er relevante for 
alle pasienter i alle livsfaser? 

Et viktig tilliggende spørsmål er hvem og hva  
som definerer om en behandling virker eller ikke 
virker. Utfallsmål er ofte definert med standardiserte 
spørreskjema på symptomreduksjon – som selvskade 
– som kan måles og kvantifiseres. Forskningsidealer 
om objektivitet, representasjon, etterprøvbarhet og 
generaliserbarhet kan redusere menneskets komplek- 
sitet. Mennesker er ikke så lette å predikere, de har 
uerkjente motiver, vilje og bevissthet. De er påvirket av 
regler, verdier og meninger (Dilthey referert i Willig, 
2013). Symptomreduksjon kan bety bedring i funksjon 
og opplevelse av å ha det bedre, men ikke nødvendig-
vis. En ung jente sa: 

«Da jeg sluttet å skade meg ble selvmordstankene  
enda tydeligere». 

En annen ung jente sa: 

«Jeg er livredd for å slutte å skade meg for da ville alle 
tro at jeg har det bra. Jeg vil heller dø enn å slutte å 
skade meg». 

Vi har også hørt historier fra behandlingsprosesser 
hvor pasientens spisevansker økte da selvskadingen 
reduserte, eller at selvskadingen eskalerte på tross av 
økte tiltak, flere timer per uke, stadig krisehåndtering, 
innsetting av flere medarbeidere osv. Er det fordi 
behandlingen ikke virket? Behandlingen virket ikke 
for å redusere selvskadingen der og da, men kanskje 
kom noe annet til uttrykk. Kanskje kunne pasientens 
opplevelse av at ingenting hjalp komme til uttrykk og 
deles? Eller det at ingen så hva selvskadingen handlet 
om i vedkommendes livssituasjon – som pågående 
seksuelt misbruk eller omfattende omsorgssvikt? 
Kanskje er det da hensiktsmessig å fortsette å skade 
seg? Den pågående refleksjonen om hva selvskadingen 
eller gjentagende selvmordkriser kan uttrykke i en 
relasjonell sammenheng er viktig for å forstå behand- 
lingsprosessen. Samtidig utfordres en slik refleksjon av 
potensiell forhøyet selvmordsrisiko (Hawton et al., 2015; 
2016). For å kunne si om en behandling virker så kan 
det være nyttig å se nærmere på hvilke faktorer som 
kan hjelpe oss i forståelsen av behandlingsforskningen.

Hvordan kan vi forstå evidensforskningen?
I en oversikt av 33 RCT-studier på ulike behandlings- 
modeller for BPD, viser metodene lik moderat effekt  
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(Cristea et al., 2017). Dette er overens med et generelt  
funn i psykoterapi – «the dodo bird verdict» (Rosenzweig,  
1936) – alle behandlingene hjelper så alle skal få premie. 
Den gjennomsnittlige pasient får det bedre etter terapi 
enn 80 % av de som ikke får behandling (Wampold 
& Imel, 2015). Slik kan det også være i behandling av 
selvskading. En forklaring på moderat lik effekt mellom 
KBT, DBT og MBT kan være at de ulike spesifikke teknikkene  
virker i gjennomsnittet like godt. 

Kunnskap fra psykoterapiforskning kan imidlertid 
tilby flere alternative forståelser. Det kan være felles 
faktorer – som kvaliteten på allianse mellom terapeut 
og pasient – som forklarer lik effekt i utfall (Lambert, 
2013). For eksempel har betydningen av det relasjonelle 
og emosjonelle båndet mellom pasient og terapeut,  
der de kan dele og utvikle en felles forståelse av destruk- 
tiv atferd som selvskade og selvmord, vist seg å  
være avgjørende for behandlingsprosessen (Østlie  
et al., 2018). 

Det kan også være en delt varians mellom alle  
terapimodeller som påvirker til lik effekt mellom  
modellene. Goldfried (1980; 2018) fremhever at det 
å støtte pasienten i at terapi er hjelpsomt, etablere 
optimal allianse, fokusere på problemer, og engasjere 
pasienten i korrigerende erfaringer og realitetstesting 
er viktige elementer i all behandling. Men da skulle det 
kanskje være lik effekt mellom de strukturerte behand- 
lingsmodellene og annen behandling? Interessant nok 
hevder Hetrick og kollegaer (2016) at det ikke er så stor 
effektforskjell som vi kunne forvente. 

Enda en mulighet er at det er noen viktige felles  
elementer i de strukturerte behandlingsmodellene, 
noe som er fremhevet spesielt i behandling for BPD 
(Bateman et al., 2015; Gunderson, 2011; Weinberg et al., 
2011). Felles elementer kan gjøre seg gjeldende i alle 
effektive behandlingsmodeller rettet mot selvskade. 
Spesielt fremheves det å ha et tydelig og strukturert 
behandlingsperspektiv med fokus på risikoatferd og 
personlighetsproblemer, at intervensjonene er utfor-
skende og endringsorientert, at behandler er empatisk 
og aktivt arbeider med følelsesmessige vansker og 
behandlingsrelasjonen, samt at terapeuten diskuterer 
pasientarbeid og personlige reaksjoner med veileder 
eller i team (Bateman et al., 2015). Den manglende 
effektforskjellen kan blant annet skyldes at strukturerte 
behandlingsmodeller hjelper terapeuten til å holde 
fokus og maksimere effektive intervensjoner og på 
denne måten hindre negative reaksjoner på destruktiv 
atferd og relasjonelle vansker (Folmo et al., 2019). 

Vi trenger også å forstå variasjonen i utfallet mellom 
pasienter som tilbys behandling. Det er ingen av de 
nevnte strukturerte behandlingsmodellene som hjelper 
alle som tilbys behandlingen (Kongerslev et al., 2015). 
Pasientfaktorer – som type lidelse, grad av sårbarhet, 
ressurser, refleksjonsevne og motivasjon – kan også 
systematisk påvirke og moderere terapiutfall (Lambert, 
2013). I tillegg kan terapeutfaktorer også innvirke på 

variansen i terapiutfall generelt, som i hvilken grad 
terapeuten er varm, empatisk, respektfull, nysgjerrig, 
fleksibel og evner å håndtere egne vanskelige følelser 
(«fasiliterende interpersonlige ferdigheter») (Anderson  
et al., 2015). Terapiresultat kan variere i stor grad mellom  
terapeuter (Lambert, 2013). 

Roth & Fonagy (2005) stilte spørsmålet «what works 
for whom» og fremhevet betydningen av at terapeuter 
kan ha varierende fleksibilitet og responsivitet overfor 
ulike pasienter. Spesifikke teknikker og behandlings- 
modellers effekt bør undersøkes mer systematisk i 
kombinasjon med fellesfaktorer, terapeutfaktorer og 
pasientfaktorer. Interessant i denne sammenheng er  
en studie som viser at terapeutvariasjonen er størst 
i behandlinger der pasienten har alvorlig patologi 
(Saxon & Barkham, 2012) – som ofte gjelder pasienter 
med moderat til alvorlig selvskade. Selvskade kan 
vekke sterke reaksjoner hos behandler, som engstelse 
og sinne, men også nummenhet, bagatellisering og 
manglende empati (Rayner et al., 2018; Saunders et al., 
2012). Terapeuter kan bli rigide og mindre responsive 
for å håndtere egne følelser, og intervensjonene kan 
som en følge bli lite tilpassede. 

Kunnskap fra psykoterapiforskning antyder ikke at 
spesifikke teknikker ikke er viktige eller at fellesfakto- 
rer og felles elementer betyr mest. Terapi og terapeut 
er vanskelig å skille (Castonguay et al., 2015). Det er 
nødvendig med en kompleks forståelse av endrings-
prosesser i psykoterapi generelt så vel som på sam-
mensatte fenomener som selvskade: «Uten spesifikke 
ingredienser har vi ingen behandling, men de spesifikke 
ingrediensene kan heller ikke administreres uavhengig 
av fellesfaktorene» (Nissen-Lie, 2018, s. 5). Hvordan en 
terapeut utøver teknikker, hvordan disse oppleves av 
pasienten, og hvordan de sammen kan etablere et samar-
beid omkring behandlingen er vel så viktig som hvilken 
intervensjon terapeuten utøver. Hverken terapeut eller 
pasient passivt utøver eller mottar behandling. 

En måte å utforske hva som oppleves nyttig, og hva 
som kan ha vært vanskelig i behandling, er å se på funn 
fra kvalitative studier med åpne spørsmål som systema-
tisk utforsker pasienters opplevelser. Kvalitative studier 
kan bidra med hypotesegenerering for å forstå funn fra 
behandlingsforskning, og for å utforske heterogenitet i 
endringsprosesser.

Kvalitative studier – en systematisk utforskning  
av opplevelse 
I kvalitative studier med åpne intervjuer formidler 
voksne som har skadet seg, og som har gått i behand- 
ling, at de fikk økt selvaksept, kontroll over vanskelige 
følelser, bedre relasjoner, økt arbeidskapasitet, i tillegg 
til mindre selvskade, selvmordstanker og rusmisbruk 
(Katsakour et al., 2012). Spesielt fremhever de betyd-
ningen av å bli forstått i sin psykiske smerte (Brown 
& Kimball, 2013). Kvalitative studier av pasienters 
opplevelse av BET døgnbehandling understreker 
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fellesskapsfølelse, likeverd, og det å måtte selv ta ansvar 
(Hammer et al., 2017). Pasientene opplevde akuttposten 
som en mulighet for tilbaketrekning og trening for å 
mestre uønsket og overveldende angst, og verdsatte 
at helsepersonell var tilgjengelig og anerkjente deres 
autonomi. Ungdommer fremhever at det kan være 
nyttig å fjerne objekter de selv er redde for å skade seg 
med, men at helsepersonell må be om feedback om 
tiltakene hjelper (Johnson et al., 2017). De understreker 
at foreldre og venner er nøkkelpersoner for å forstå og 
finne løsninger i vanskelige situasjoner (Wadman et 
al., 2018). De ønsker noen å snakke med og å gjøre noe 
sammen med (Fortune et al., 2008). 

Kvalitative studier kan også bidra med kunnskap 
om hva som gjør behandling utfordrende for personer 
som skader seg. Flere studier viser at voksne pasienter 
understreker at helsepersonell ofte misforstår selvska- 
dingen, at de kan føle seg stigmatisert og derfor holder 
selvskadingen hemmelig (Brown & Kimball, 2013; 
MacDonald et al., 2020). Helsepersonell blir rådet til 
å få mer kunnskap om selvskading som tema, ikke 
dømme, og å akseptere at hjelpen som tilbys ikke alltid 
er hjelpsom. Mange opplever seg forskjellsbehandlet 
på legevakt og sykehus. For eksempel kan de beskrive 
at personalet kun er opptatte av deres fysiske skade, 
at de må vente lenger og får mindre informasjon, at 
personalet virker uempatisk, irriterte og engstelige, og 
kan true med å kun behandle skaden hvis de lover å 
ikke skade seg mer (Lindgren et al., 2004; MacDonald et 
al., 2020; Taylor et al., 2009). Ungdommer fremhever at 
de primært oppsøker venner og deretter familie før og 
etter de har skadet seg og er svært ambivalente til hjelp 
(Fortune et al., 2008). De er redde for at problemene 
blir større om de forteller om dem, at de burde egentlig 
håndtert vanskene selv, og at de blir oppfattet som 
oppmerksomhetssøkende (Berger et al., 2014). De er 
også redde for at det de sier blir sagt videre til familien, 
og mange vet heller ikke hvor de kan få hjelp. 

En oppsummering av 74 kvalitative og kvantitative 
studier av helsepersonells holdninger til pasienter, 
konkluderer med at sykehuspersonell, spesielt menn, 
har svært negative holdninger til pasienter med 
repetert selvskade, og mer negative enn overfor andre 
pasienter med unntak av rusmisbrukere (Saunders 
et al., 2012). I en senere oppsummering av helseper-
sonells holdninger fremheves at de viser negativitet 
og lite empati til pasienter som skader seg og at det er 
stort behov for kunnskap og rådgivning (Rayner et al., 
2018). Kvalitative studier av terapeuters opplevelse av 
å arbeide med ungdommer som skader seg fremhever 
at arbeidet ofte vekker sterk håpløshet og bekymring, 
men også oppleves dypt meningsfullt – det handler om 
liv og død (Ramvi & Huvestad, 2019; Robstad, 2018). La 
oss se nærmere på funn fra en multippel kasusstudie 
for å se hvordan heterogenitet i endringsprosesser kan 
illustreres.

Et eksempel på heterogenitet – ulike veier inn og ut  
av selvskade
I en kvalitativ studie med en fortolkende fenomenol-
ogisk analyse (Interpretativ phenomenological analysis) 
(Smith, 2008) ble 19 ungdommer (12–18 år) intervjuet 
om deres opplevelse av egen selvskading. Selv om alle 
fikk poliklinisk behandling var det ingen som uttrykte 
at de begynte i behandling fordi de selv ønsket å slutte 
å skade seg (Stänicke et al., 2019). For ungdommene var 
det ikke selvskadingen som var problemet. Analysen av 
intervjuene viste at ungdommene startet med selvskade 
for å håndtere vanskelige følelser og relasjonelle problemer. 
Noen hadde foreldre som ønsket at de sluttet med 
selvskading, noen ønsket selv behandling for andre 
psykiske symptomer, men de fleste ønsket hjelp med de 
relasjonelle og følelsesmessige vanskene som de mente 
var grunnen til at de begynte med selvskadingen. Det 
var imidlertid noen mønstre i hvordan de opplevde 
selvskadingen. Noen beskrev at de skadet seg på grunn 
av sterk selvkritikk og vanskelige følelser som sinne, 
skam og misunnelse. «Jeg fortjener straff», sa Anna. 
Andre sa at de kjente bare diffust «stress», og ikke 
visste hvorfor de skadet eller hva det var knyttet til i 
deres liv. «Jeg vet ikke», sa Lisa. «Jeg vil bare ikke føle 
noen ting». Atter andre relaterte skadingen til å håndtere 
tidligere traume og en pågående vanskelig omsorgssitu-
asjon. «Det er bare kaos. Jeg skader meg og ingen som 
bryr seg», fortalte Sofia.

Analysen viste at veien ut av selvskade var dominert 
av ambivalens mot hjelp og til å slutte å skade seg: 

«I bunn og grunn trenger jeg egentlig hjelp, men … jeg 
er ikke mottakelig for hjelp … Jeg føler ikke at jeg klarer 
å ta imot den hjelpen jeg får, fordi jeg er så opptatt av å 
være selvstendig og skal klare ting selv, og på en måte – 
jeg er veldig innstilt på at den eneste som kan endre noe 
er meg selv. Jeg kan godt snakke med en person, men 
i bunn og grunn er det JEG som må bruke krefter og 
energi på å endre disse tingene ... Jeg vet ikke – jeg er så 
innstilt på å på en måte klare meg selv.» (Anna)

Etter ett år i behandling hadde de aller fleste sluttet med 
eller redusert selvskadingen betraktelig. De aller fleste 
ungdommene fremhevet også at behandlingen opplev-
des nyttig. De verdsatte relasjonen til terapeuten sin, 
men også muligheten til å snakke konkret om selvskad-
ingsepisoder med en annen. Det var imidlertid ingen 
av dem som relaterte det å slutte å skade seg direkte 
til behandlingen. Ungdommene beskrev det som noe 
de fant ut selv. De fant sin egen vei ut av selvskadingen. 
Analysen av veien ut av selvskade viste en variasjon i 
hva de opplevde hjelpsomt. Anna fremhevet betydnin-
gen av å bli forstått: 

«Han er veldig flink til å finne ut de forskjellige 
utløserne da ... Han sier at ‘ja, men situasjonen her 
høres veldig ut som den situasjonen du beskrev i fjor 
sommer’ – ... Det er sånn: Oj! I fjor sommer? ... Ja, du
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reagerte på veldig samme måtte, sa veldig det samme, 
og du var like sint og på en måte – Og jeg tenkte bare 
sånn: Oj! Hva skjedde da? Jo, akkurat felles greia – at jeg 
ble dumpa begge gangene, liksom. Så uten at jeg på en 
måte tenker over det så hjelper han meg i å hjelpe meg 
selv, hvis du skjønner». 

I tillegg merket hun at hun utsatte selvskadingen og 
snakket mer støttende til seg selv: 

«Nå tenker jeg: OK, Anna, tenk deg om to ganger. Er 
dette her noe du faktisk BØR gjøre, eller kommer du 
kanskje muligens å angre på dette her i morgen? Så 
det er sånn – ja, hvis jeg kanskje muligens kommer til 
å angre på det i morgen, så ikke gjør det, rett og slett. 
Sånn stopp og tenk – Og det hadde jeg ikke før. Før var 
det egentlig bare følelser og sånn, og nå er det på en 
måte: følelser – stopp – tenk – handling». 

For Elsa handlet det om å begynne å snakke om det 
vanskelige: 

«Det å snakke med noen ... det har vært veldig nyttig ... 
snakke om det og diskutere det og prøve å finne ut ...  
jeg har aldri snakket med noen om det før». 

Hun fant ut at det å gjøre noe annet slitsomt og krevende, 
som å trene kick boxing, var hjelpsomt når hun ville 
skade seg: 

«Helt klart å trene. Kick boxing er veldig bra. Jeg måtte 
bare finne ut av det på egenhånd», sa hun. 

For Sofie var det avgjørende å bli respektert og få omsorg:

«Det å være der, det var litt sånn – det var greit og 
koselig, egentlig ... Det var rart. Jeg er ikke typen som 
snakker åpent med folk ... men dette var annerledes ... 
Derfor var det ok. Det var ikke SÅ kjipt. Det var lettere».

Sofie klarte etter hvert å be mer direkte om hjelp: 

«Men det var en natt jeg … bare våknet og bare fuck 
livet, liksom. Og så ble det skikkelig ille og sånn, og så 
ringte jeg legen og spurte hva jeg skulle gjøre. Så dro 
jeg til legen. Jeg har en veldig bra lege da, for hun – hun 
skulle – hun var på vei hjem da jeg ringte, og så tok hun 
seg tid til meg». 

Denne studien fremhever en heterogenitet i ungdom-
mers opplevelse av selvskading og endring – ulike veier 
inn og ut av selvskading. Funnene fremhever også betyd-
ningen av å forstå selvskade i lys av utviklingspsykolo-
giske temaer i ungdomstiden – som å utvikle autonomi, 
selvstendighet og identitet (Erikson, 1980; Thapar et 
al., 2015). Med selvskadingen kan en person endelig 
ha funnet noe som hjelper, om enn med en forstrukket 
selvstendighet. Med kroppen kan det vanskelige hånd-
teres og uttrykkes. Hvorfor slutte da?

Selv om ungdommene ikke relaterte det å slutte 
å skade seg direkte til behandlingen kan selvfølgelig 
behandlingen ha hatt en effekt som pasientene selv ikke 

kunne artikulere eller gjengi. Reduksjon av selvskade 
kan ha vært knyttet til utforskningen av det vanskelige  
i livet med en annen, eller det å snakke om alternative  
mestringsstrategier. Likevel kan muligheten til å opp- 
dage egne ressurser være sentralt i deres subjektive  
opplevelse av endring. Behandlingstiltak kan legge 
til rette for endring. Det kan likevel for noen være 
avgjørende å forsøke å forstå, knytte kontakt og 
allianse omkring det de selv opplever er nyttig med 
selvskadingen – hvilken funksjon selvskadingen har i 
deres hverdag – før de kan bli opptatte av å ville slutte 
å skade seg. 

Selvskadingens funksjon og vekting av viktige  
intervensjonsfokus i behandling
Kunnskap om selvskadingens funksjon kan nyansere 
forståelsen av virksomme elementer ytterligere – og 
fremheve betydningen av tilpasning og vekting av 
intervensjonsfokus på tvers av behandlingsmodellene. 
I et historisk perspektiv har forståelsen av selvskading 
endret seg fra å uttrykke håndtering av ubalanserte 
motivasjonelle drifter og traume (Freud, 1901; Favazza, 
1987), utviklingsvansker i nære relasjoner (Pao, 1969), 
til å bli betraktet som lært atferd forsterket av indre 
og ytre belønning (Nock, 2014). I de senere årene er 
selvskade forstått som et uttrykk for dårlig affektregu- 
leringsevne – et forsøk på å få vekk indre smerte, oppnå 
kontroll og lettelse (Klonsky, 2007). Et nyere perspektiv 
er å undersøke handlingen som uttrykk for genetisk 
sårbarhet og nevrobiologisk ubalanse som kan forår-
sake impulsivitet og endret smerteterskel (Miller et al., 
2019). Flere kunnskapsoppsummeringer fremhever  
at det er mest evidens for at selvskading har en affekt- 
regulerende funksjon, og støtter et atferdsperspektiv og 
nevrobiologiske modeller (Klonsky, 2007; Klonsky et al., 
2014; Miller et al., 2019; Nock, 2014). 

Det er noen felles betraktninger i forståelsen av 
selvskadings funksjon i behandlingsmodellene KBT, DBT 
og MBT, og som kan ha betydning for en effektiv behand- 
lingsprosess. Sentralt i behandlingsmodellene er at 
selvskade forstås som en konsekvens av nevrobiologisk 
sårbarhet og mangel på adekvat følelsesmessig valide- 
ring og omsorg fra tidlig alder. Som ungdom og voksen, 
antas at vanskelige situasjoner kan trigge selvdestruk-
tiv atferd for å regulere følelser og å reetablere en stabil 
selvopplevelse (Bateman & Fonagy, 2008; Linehan, 1993; 
2015; Williams, 2014; Saunders & Smith, 2016). Selv om 
de ulike behandlingsmodellene, som nevnt, har flere 
felles elementer, kan intervensjonsfokusene fremheve 
mer eller mindre et direkte arbeide med underliggende 
funksjoner av selvskading. En individuell tilpasning  
kan være viktig for å møte pasienter med ulik patologi, 
ulike behov og ressurser, eller i ulike perioder av en 
behandlingsprosess. Noen pasienter kan være motivert 
for å få konkrete råd og høre hva de skal gjøre for å 
regulere følelser på en annen måte enn å skade seg.  
Når selvskadingen er redusert kan noen bli mer 

suicidologi nr 3/2020 23



motivert for å jobbe videre med relasjonelle vansker, 
ensomhet eller konflikter hjemme. For andre kan det 
å utforske hva selvskadingen uttrykker og har som 
funksjon i ens indre verden eller i en ytre vanskelig 
relasjonell sammenheng være avgjørende for å føle 
seg forstått og tatt på alvor før de vil slutte å skade 
seg. Utfordringen er at dette kan ta tid og innebære en 
risiko. Fare for «drop out» kan bli stor om vi fremhever 
et fokus på atferdsendring for sent eller for fort.

Selv om behandlingsmodellene deler en vektlegging 
av at selvskadingen kan uttrykke utviklingsvansker 
og utfordringer i nære relasjoner, fremhever senere 
kunnskapsoppsummeringer på selvskadingens funksjon 
sjelden utviklingspsykologisk kunnskap, relasjonelle 
perspektiver og sosiokulturelle faktorer, eller funn 
fra kvalitative studier (Klonsky, 2007; Klonsky et al., 
2014; Miller at al., 2019; Nock, 2014). Samtidig starter 
selvskading i ungdomstiden – i overgangen til voksen-
livet. Den økte forekomsten – spesielt blant jenter – kan 
fordre at vi ser selvskade i lys av psykisk lidelse, men 
også utviklingspsykologiske og sosiokulturelle forhold. 
Et heterogent forståelsesperspektiv på selvskadingens 
funksjon kan antyde noen sentrale intervensjonsfokus 
som bør vektes mer eller mindre med ulike pasienter 
eller i ulike faser av en behandling av selvskading.

Som nevnt fremheves evidens for at selvskade har 
en affektreguleringsfunksjon. Når det gjelder ungdom 
som skader seg, så viser nevrobiologisk kunnskap  
at endringer i kroppen og hjernen i ungdomstiden 
kjennetegnes av mer utviklede områder for følelses- 
aktivering enn prefrontale områder for abstraksjon, 
problemløsning og eksekutive funksjoner (Casey et al., 
2008; Mills & Tamnes, 2018). Det er en såkalt mismatch 
som kan øke sensitivitet og læring, men gjøre følelsene 
strevsomme og øke impulsivitet. Kunnskap om nevro- 
biologisk utvikling i ungdomstiden kan bidra til en 
forståelse for hvorfor overveldende følelsesmessige 
erfaringer håndteres med mer risikopreget atferd i 
ungdomstiden. Det å utforske, nyansere og teste strategier 
for affektregulering bør derfor være en sentral bestanddel 
i behandling av ungdom og voksne som skader seg på 
tvers av behandlingsmodeller – som å trene hardt, ta 
en dusj, løpe, høre musikk, se en film, bli engasjert i 
noe eller være sammen med noen. Vi husker at for Lisa 
handlet det om å finne ut at kick boxing var en bra måte 
å få ut frustrasjon og «stress» – hun gjenfant kontroll og 
balanse. For andre er det noe annet som kan få tiden til 
å gå slik at de overveldende følelsene roes ned. 

Hva som er så vanskelig at det må reguleres, og hva 
selvskadingen er knyttet til, kan være veldig forskjellig 
fra person til person. I en nylig metasyntese av kvalita- 
tive studier på ungdommers opplevelse av selvskade – 
fremhever ungdommer at de oppnår lettelse (fra over- 
veldende selvhat eller å kjenne seg levende) og kontroll 
av vanskelige følelser (som desperasjon, frustrasjon og 
nummenhet), men også at de forsøker å uttrykke ikke 
aksepterte følelser og dele det vanskelige med andre i et 

fellesskap (Stänicke et al., 2018). De vil få vekk frustra- 
sjon og holde det vanskelige for seg selv. Ungdommers 
beskrivelser vitner om at de skader seg for å beskytte 
noen. Samtidig beskriver de en kamp for å representere 
følelsesmessige erfaringer og spesielt sinne. Selvskade 
kan således uttrykke en konflikt mellom ulike psyko- 
logiske utviklingsbehov i ungdomstiden – et behov for 
autonomi og å finne en egen måte å uttrykke det van-
skelige, men samtidig et vedvarende behov for omsorg. 
Ved å skade seg kan kroppen brukes til å håndtere 
og beholde det vanskelige i en privat verden – for å 
hverken bry omsorgspersoner eller venner. Vi husker at 
Anna verdsatte det å bli forstått og finne en forståelse 
for sine vansker og sin historie. Hun verdsatte rommet 
for refleksjon og utforskning. Selvskade kan forstås som  
affektregulering, men kan også vektlegges som et tilløp 
til kommunikasjon i en relasjonell kontekst. Behandling 
kan tilby en mulighet for å fokusere på å være i og å 
uttrykke det vanskelige uten å føle at du selv dør eller 
at andre kollapser. I møte med en terapeut kan det 
uutholdelige representeres og utforskes kanskje for 
første gang. Det kan gi økt selvforståelse og selvtole- 
ranse, samt tilby en måte å være i det vanskelige – som 
å snakke eller skrive, høre, spille eller lage musikk selv, 
tegne eller male, eller gråte, rope og bevege seg for å 
uttrykke følelsesmessig vanskelige og overveldende 
opplevelser. 

Mange som skader seg mangler tillit og søker ikke 
hjelp. I ungdomstiden, der sosiale grenser og roller kan 
utprøves og identitet skal dannes (Erikson, 1980), er det 
mange som søker «solitude». Blodet vitner om liv, men 
også om en indre verden. Blodet kan assosieres med 
pubertet og fruktbarhet, men også sårbarhet og døde-
lighet. Selvskadingen kan ha en funksjon i å represen-
tere det vanskelige og uutholdelige overfor en selv vel 
så mye som overfor andre i en relasjonell og sosiokultu- 
rell sammenheng. For Sofia uttrykte selvskadingen en 
opplevelse av å bli overlatt til seg selv i et overveldende 
kaos – det var ingen som passet på. Selvskading kunne 
være relatert til omsorgssvikt og eksistensiell sårbarhet, 
men også subkulturell utforskning av grenser, identitet 
og behovet for et fellesskap. Hun verdsatte å få respekt, 
omsorg og at hennes vansker ble anerkjent av en annen. 
I møte med terapeutens mer forutsigbare utforskning 
i terapi kan grunnleggende tillit etableres eller reetableres 
gjennom relasjonell utprøving («epistemic trust») (Fonagy 
et al., 2019). Dette kan gi grunnlag for mer utadrettet 
sosial utforskning og relasjonell læring istedenfor  
eksistensiell utforskning mot egen kropp. 

Konklusjon
Flere strukturerte multimodale behandlinger viser 
effekt, men effekten av spesifikke ingredienser må  
relateres til kunnskap fra psykoterapiforskning på 
felles-, pasient- og terapeutfaktorer, samt felles  
elementer mellom behandlingsmodellene. Kortere  
intervensjonstiltak og digitale løsninger er under 
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utvikling og vil antagelig inngå i fremtidens helse- 
tjeneste. Digitale terapiløsninger kan senke terskelen 
for å be om hjelp, men også for å muliggjøre struktu- 
rerte edukative og rådgivende intervensjoner. 

Multimodale behandlingsmodeller er nyttige og  
viktige fordi fenomenet er vanskelig å jobbe med.  
Samtidig må alle terapeuter jevnt og trutt lytte, forstå, 
utrede, sortere egne følelser, helst jobbe i team, og  
individuelt tilpasse behandlingen for den gjeldende 
pasient ut ifra aktuelle rammer. Gjerne gjennom både 
kasusformulering og diagnostisk vurdering. Vi bør også 
utforske symptomets funksjon, og utarbeide en felles 
forståelse av vanskene i samarbeid med pasienten. Vi 
bør høre hva som er vanskelig før vi trekker opp infor-
masjon, edukasjon og behandlingstilbud. Vi må vise at 
vi bryr oss og er nysgjerrige. Ikke anta at vi vet hva det 
handler om.

Ulike forskningsmetoder kan fremheve ulike 
aspekter ved et fenomen og så også ved selvskading og 
behandling. Blir vi for selektive på aksepterte forsk-
ningsmetoder kan vi miste kompleksiteten av syne. 
Heterogenitet kan derfor være et gode i valg av forsk-
ningsmetoder, behandlingsmetoder og -modaliteter, 
men også i forståelse av selvskadingens funksjon. 
Selvskade som affektregulering kan fremheve inter-
vensjoner i form av eksponering og nyansering av 
mestringsstrategier. Selvskading som representasjon og 
tilløp til kommunikasjon kan fremheve betydningen av 
å få et rom til refleksjon, deling og utforskning av andre 
uttrykkskanaler. Selvskade som eksistensiell utforsk-
ning kan understreke betydningen av tillit og sosial 
kontakt. Heterogenitet i tiltak og intervensjonsfokus bør 
vektes i enhver behandlingssammenheng fordi pasien-
tene er forskjellige. En selvskader er ikke en selvskader.
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Endring i forekomst av villet  
egenskade hos ungdom

Av Anita. J. Tørmoen, Martin Ø. Myhre, Fredrik A. Walby, Berit Grøholt  
og Ingeborg M. Rossow

Denne artikkelen er basert på Tørmoen et al. (2020)

SAMMENDRAG

Selvskade er vanlig hos ungdommer, og er assosiert 
med psykiske helseproblemer og negative livshendelser. 
Denne artikkelen beskriver resultatene fra en ny studie om 
endringer i forekomsten av selvskade blant ungdomsskole-
elever i Norge og diskuterer implikasjoner av funnene.
To kryss-seksjonelle undersøkelser blant ungdommer i  
ungdomsskolen (8.–10. klasse) ble benyttet for å analysere  
endring i forekomsten av selvskade: Ung i Norge-under- 
søkelsen fra 2002 (N = 5 842) og Ungdata-undersøkelsen 
fra 2017 og 2018 (N = 29 063). Fra undersøkelsene hentet 
vi forekomst av selvskade siste år og kjente risikofaktorer 
for selvskade hos ungdom. Vi analyserte endring i fore-
komst av selvskade blant ungdomsskoleelever fra 2002 til 
2017/2018, og undersøkte i hvilken grad den observerte 
endringen kunne forklares av samtidig endring i underlig-
gende risikofaktorer. Forekomsten av selvskade siste år 
økte fra 4,1 % i 2002 til 16,2 % i 2017/2018. Blant risiko- 
faktorene økte forekomsten av depressive symptomer, 
mens forekomsten av antisosial atferd, eksponering for 
vold og alkoholberuselse sank. Økningen av depressive 
symptomer forklarte en liten del av økningen i selvskade, 
men hadde liten betydning når alle risikofaktorer ble tatt i 
betraktning. Vi fant at forekomsten av selvskade siste år  
hos ungdom firedoblet seg i løpet av 15 år. Etablerte  
risikofaktorer forklarer ikke hele den observerte økningen. 
Det er behov for mer forskning for å forstå det komplekse 
samspillet mellom faktorer som kan påvirke forekomsten  
av selvskade hos ungdom.

ABSTRACT

Self-harm is prevalent among adolescents and associated 
with mental health problems and negative life-events. A recent 
published study found a steep increase in prevalence of 
self-harm among adolescents in Norway. This paper aims to 
disseminate the results and discuss implications. Two cross- 
sectional school-based surveys among adolescents (grades 
8–10) in Norway were conducted in 2002 (N = 5842) and in 
2017/18 (N = 29 063). Past year prevalence of self-harm and 
variables on risk factors was analyzed to examine whether 
change had occurred. Further, we analyzed to what extent 
changes in self-harm correlates could explain the observed 
periodical change in prevalence of self-harm. An increase 
from 4.1% to 16.2% in self-harm prevalence was observed 
from 2002 to 2017/18. Among the assessed risk factors for 
self-harm, depressive symptoms increased, while anti-social 
behavior, exposure to violent acts and drinking to intoxication 
decreased. The increase in depressive symptoms contributed 
to explain a small amount of the increase in self-harm but was 
outweighed when all other associated factors were included.  
Self-harm prevalence increased 4-fold among Norwegian  
adolescents over a 15-year period. The factors at hand  
could not explain the observed increase.  Further research  
is needed to understand the complex interplay between 
factors that might operate. 
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Villet egenskade
Villet egenskade omfatter selvskading med eller uten 
suicidal intensjon, og det forekommer i stort omfang, 
særlig blant unge (Gillies et al., 2018).  Mange ungdom-
mer oppgir å ha skadet seg med vilje en eller annen 
gang, uten at dette nødvendigvis er et tegn på alvorlig 
underliggende problematikk. Men, de som skader 
seg gjentatte ganger, har ofte en rekke belastninger, 
herunder psykiske plager, negative livshendelser og 
rusproblemer, og de har høyere risiko for å ta sitt eget 
liv (Hawton et al., 2012; Tørmoen et al., 2013). Bare en 
liten andel av dem som rapporterer villet egenskade, 
oppgir at de har søkt somatisk eller psykisk helsehjelp i 
etterkant av egenskaden, og dette omtales som «toppen 
av isfjellet» (Rossow & Wichstrøm, 2010). 

Endring i forekomst av villet egenskade
Det er viktig å monitorere forekomsten av villet egen-
skade, både fordi det er en viktig type problematferd 
i seg selv og fordi det er en betydelig risikofaktor for 
annen psykisk uhelse og for selvmord. En multisenter- 
studie i England fant at både for kvinner og menn som 
ble behandlet for villet egenskade, gikk ratene ned 
mellom 2000 og 2008, og økte deretter frem til 2012 
(Geulayov et al., 2016). Ettersom sykehusbehandlet 
egenskade utgjør kun en liten andel av den totale fore-
komsten av villet egenskade i samfunnet (Geulayov et 
al., 2018), er befolkningsundersøkelser en viktig kilde til 
kunnskap om den samlede forekomsten og om endring 
i forekomsten over tid. Slike undersøkelser er oftest 
skolebaserte og med tenåringer som målgruppe. 

Det er imidlertid få studier som har belyst endringer 

i villet egenskade innenfor samme befolkning. I vår 
studie (Tørmoen et al., 2020) gjorde vi et omfattende  
litteratursøk i mai 2019 som avdekket tre slike studier,  
og alle fant en liten økning i selvskading over tid. 
Imidlertid dekket studiene korte observasjonsperioder 
(Fleming et al., 2014; Twenge et al., 2018), eller lå lenger 
tilbake i tid (Rossow & Wichstrøm, 2010). En rekke 
nyere studier har vist at viktige risikofaktorer for villet 
egenskade blant ungdom er betydelig endret i løpet 
av de siste 10–20 årene. Unge jenter rapporterer mer 
depresjonssymptomer enn tidligere (Collishaw, 2015; 
Twenge et al., 2018), mens alkoholbruk blant ungdom 
har gått ned (Pape et al., 2018). Det er godt mulig at 
slike endringer kan ha påvirket forekomsten av villet 
egenskade blant ungdom, også i Norge. Dette har vi 
undersøkt og beskrevet i en nylig publikasjon med de 
samme forfatterne som denne artikkelen; Tørmoen, 
Myhre, Walby, Grøholt, og Rossow (2020). Studien 
benyttet data fra Ung i Norge (UiN)-undersøkelsen i 
2002 og Ungdata-undersøkelsene fra 2017 og 2018. 
Siden UiN og Ungdata benytter lignende metodologi og 
variabler var det mulig å sammenlikne undersøkelsene. 

Vi sammenlignet 5842 besvarelser fra UiN med 
29 063 besvarelser fra Ungdata for elever i ungdoms- 
skolen, noe som ga et samlet utvalg på 34 905 elever.  
I UiN 2002 ble elevene spurt: «Har du med vilje tatt en 
overdose med piller eller på noen annen måte forsøkt 
å skade deg?» Svaralternativene var «Ja, for mindre 
enn ett år siden», «Ja, for mer enn et år siden» og «Nei, 
aldri». Elevene som deltok i UngData-undersøkelsene 
i 2017 og 2018 ble spurt: «Har du forsøkt å skade deg 
selv i løpet av de siste 12 månedene?» med svaralterna-
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tivene «Ja» eller «Nei», og vi sammenliknet andelen som 
svarte «Ja, for mindre enn ett år siden» på spørsmålet i 
UiN 2002 med andelen som svarte «Ja» på spørsmålet i 
UngData i 2017 og 2018. Videre ble følgende risikofak-
torer for selvskading som var identiske eller svært like 
mellom UiN og Ungdata inkludert i analysene: depres-
sive symptomer, antisosial atferd, alkoholberuselse, det 
å ha en kjæreste, familieøkonomi, og eksponering for 
voldelige trusler eller handlinger.

Andelen ungdomsskoleelever som rapporterte 
selvskading siste år, økte for begge kjønn, på alle 
klassetrinn, og både i urbane og rurale strøk. Fra 2002 
til 2017/2018 økte andelen fra 4.1 % til 16.2 %. Som figur 
1 viser, var økningen i selvskading betydelig mer uttalt 
hos jenter enn hos gutter. Blant jentene fant vi en 
forekomst av villet egenskade på 22.4 % i 2017/18. 

I samme periode var det en økning i depressive 
symptomer, og særlig hos jenter, som kunne forklare 
en del av økningen i selvskading. Andre viktige risik-
ofaktorer som voldseksponering, alkoholberuselse, og 
antisosial atferd ble imidlertid mindre vanlig i løpet av 
den samme perioden, og kan dermed ikke bidra til å 
forklare økningen.

Vår studie (Tørmoen et al., 2020) fant en betydelig 
økning i forekomsten av selvskading hos ungdoms- 
skoleelever over en 15 års periode fra 2002 til 2017  
og 2018. En samtidig økning i forekomst av depressive 
symptomer forklarte bare delvis økningen. Med andre 
ord, det har skjedd en dramatisk økning i forekomst  

av selvskading blant ungdom, som vi i liten grad  
kan forklare med de tilgjengelige variablene i denne 
studien. 

Hva betyr endringen i forekomst av selvskading?
En dramatisk økning i forekomsten av villet egen-
skade er alvorlig av flere grunner, uansett om enkelte 
av hendelsene kan være av mindre farlig karakter. 
Villet egenskade er forbundet med personlig lidelse, 
og betydelig økt risiko for senere psykiske vansker. 
Tidligere er det funnet en klar korrelasjon mellom 
forekomst i villet egenskade og selvmord (Rodway et 
al., 2016). Den observerte økningen tilsier at utviklin-
gen i selvmordsrater hos ungdom bør overvåkes nøye 
for å se om økningen i villet egenskade finnes igjen i 
selvmordsratene for unge. Samtidig vet vi at når villet 
egenskade rapporteres i spørreundersøkelser, som 
den foreliggende studien er basert på, kan det også 
omfatte episoder med ufarlig egenskade. Vi vet ikke 
hvor stor andel av disse selvrapporterte episodene som 
er behandlingstrengende. Det kan også tenkes at noe av 
økningen kan forklares med at rapporteringsvilligheten 
har endret seg i samme tidsperiode. Det har vært et 
generelt større fokus på mental helse og åpenhet rundt 
selvskading. Ungdoms forhold til å dele informasjon 
om vanskelige tema kan ha endret seg for eksempel 
som følge av økt bruk av internett og sosiale medier, og 
dette kan ha påvirket hvordan man svarer på spørsmål 
om slike temaer i spørreundersøkelser. Således kan 

Figur 1. Endring i forekomst av selvskading fra 2002 til 2017/18 for alle på ungdomstrinnet,  
for gutter og jenter, for hvert klassetrinn og for de som bor i urbane eller rurale strøk.
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det være flere medvirkende årsaker til den observerte 
endringen, som ikke nødvendigvis er så dramatisk som 
tallene kan gi uttrykk for. 

Uansett vil vi hevde det er meget viktig å monito- 
rere selvskading blant ungdom nøye. Vi trenger mer 
kunnskap for bedre å skille ulike typer villet egen-
skadeatferd. Blant de 16% vi har beskrevet, vil det 
åpenbart være behov for differensierte tiltak, og tiltak 
bør settes inn på flere nivåer. Både universelle virke- 
midler rettet mot ungdom generelt, og selektive virke- 
midler som kan nå grupper av særlig sårbare ungdom-
mer spesielt, er aktuelle. Eksempelvis kan undervisning 
som øker ungdoms kunnskap om mental helse være 
aktuelt, men også tiltak som kan senke terskelen for å 
be om hjelp samt å gjøre kunnskapsbasert behandling 
mer tilgjengelig. Vi trenger å forstå bedre hvorfor 
omfanget av villet egenskade har økt betydelig. Vi vet 
at samfunnet og oppvekstvilkår for unge mennesker 
har endret seg dramatisk de siste tjue årene. Herunder 
er det en ny virkelighet knyttet til sosialt nettverk på 
virtuelle plattformer der deling av tidligere mer private 
tanker, følelser og hendelser er svært vanlig, på godt og 
vondt. Dette er vi allerede i gang med å se nærmere på i 
nye forskningsprosjekter.
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Forekomst av villet egenskade estimert 
ved data fra Norsk pasientregister  

Av Ping Qin, Lisa V. Burrell, Anne S. Bøe og Lars Mehlum

SAMMENDRAG

Pasientregistre er verdifulle kilder til å identifisere villet 
egenskade på befolkningsnivå, men vi mangler innsikt i 
hvordan vi best benytter denne komplekse datakilden. I 
denne studien har vi benyttet data fra Norsk pasientregister 
for å identifisere tilfeller og estimere forekomsten av medi-
sinsk behandlet villet egenskade ved hjelp av kombinasjo-
ner av diagnostiske koder. Dataene av alle akutt behand-
lingskontakter grunnet ytre årsaker ved somatiske sykehus 
2008–2013 ble satt sammen og videre prosessert gjennom 
en flertrinns analytisk strategi. Gjennom en grundig under-
søkelse av 13533 registrerte tilfellene av villet egenskade 
utarbeidet vi et system av diagnosekodekombinasjoner for 
å identifisere alle sannsynlige tilfeller av villet egenskade. 
Denne prosessen resulterte i totalt 38433 tilfeller (justerte til-
feller) – et tall som er 2,84 ganger høyere enn det registrerte 
antallet tilfeller av villet egenskade i studieperioden. Disse 
justerte tilfellene tilsvarer rundt 6400 tilfeller hos 5100 per-
soner per år, hvilket svarer til en årlig kumulativ insidensrate 
på 121,0 per 100000 personer eldre enn 10 år. Studien viser 
at villet egenskade behandlet ved norske sykehus sann-
synligvis er et vesentlig mer omfattende problem enn antatt 
og at data fra Norsk pasientregister er en viktig kilde for 
innhenting av kunnskap om karakteristikker av slike skader 
og om utviklingen av forekomst over tid.

ABSTRACT

Patient registry is a valuable source for identification of 
deliberate self-harm (DSH) incidents on a population basis; 
however, little research has provided sufficient insights to 
inform best utilization of this complicated data source. In this 
study using data from the Norwegian Patient Register we 
delineated a diagnostic coding system to identify incidents 
of medically treated DSH and to estimate its incidence rate 
in the population. Data on all emergent contacts for somatic 
treatment due to external causes during 2008–2013 were 
retrieved and further processed following a multi-step analytic 
strategy. Through carefully analysis of 13 533 incidents with a 
recorded diagnosis of DSH, we devised a diagnostic coding 
system to identify all possible DSH incidents. This yielded a 
total of 38 433 incidents to be considered as likely incidents of 
DSH (adjusted incidents) – a number that is 2.84 times higher 
than that of the recorded DSH incidents during the study peri-
od. These adjusted incidents imply about 6400 DSH incidents 
from 5100 persons per year and correspond to a yearly cu-
mulative incidence rate of 121.0 per 100000 population over 
10 years old.  The study underscores that DSH being treated 
in Norwegian hospitals is a more prominent problem than 
thought and that Norwegian Patient Registry is an important 
source for knowledge on the characteristics of DSH incidents 
and the development of its incidence over time.

Denne artikkelen er en revidert versjon av artikkelen publisert i PLoS ONE, 2020.  
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Introduksjon
Villet egenskade er et omfattende folkehelseproblem 
i Norge og mange andre deler av verden, men korrekt 
identifisering av tilfeller av villet egenskade og rappor-
tering av forekomst på et nasjonalt nivå har vist seg 
å være vanskelig (World Health Organization, 2014). 
Villet egenskade er en handling med selvpåført skade 
i form av forgiftning og fysisk skade som ikke ender 
med døden. Mangelen på systematisk registrering av 
villet egenskade skaper et betydelig kunnskapsgap i 
vår forståelse av ikke-dødelig villet egenskade. For å 
undersøke tilfeller av villet egenskade i befolkningen 
har hovedsakelig to metoder blitt benyttet. Den første 
metoden omfatter selvrapportering av villet egenskade 
i et bestemt tidsrom gjennom spørreundersøkelser i et 
representativt utvalg av befolkningen. Denne metoden 
har den fordel at den også favner personer som ikke  
har vært i kontakt med behandlingsapparatet, men  
har samtidig de samme feil og mangler som spørre- 
skjemaundersøkelser flest, slik som mulig lav relia- 
bilitet, seleksjonsskjevhet og informasjonsskjevhet 
(World Health Organization, 2014; Muehlenkamp et  
al., 2012). Den andre metoden for å undersøke tilfeller 
av villet egenskade innebærer å hente ut data fra  
medisinske registre om pasienter som har vært  
behandlet for villet egenskade i helsevesenet. Selv  
om denne metoden bare vil samle inn de tilfellene 
av villet egenskade som er alvorlige nok til å kreve 

medisinsk behandling (World Health Organization, 
2014; Erlangsen et al., 2018), utgjør denne tilnærmingen 
den beste muligheten vi har til å oppnå reliable og 
presise data om slike former for villet egenskade på et 
befolkningsnivå. 

Forskningsmessig bruk av pasientregistre for å iden-
tifisere tilfeller av villet egenskade i en stor populasjon 
har vært økende de siste årene. For eksempel har villet 
egenskade eller selvmordsforsøk blitt studert ved å 
benytte The Veteran Healthcare System Database i USA 
(Deka et al., 2018), The Multicentre Self-Harm Database 
i Storbritannia (Kapur et al., 2015), nasjonale pasient- 
registre i Sverige og Danmark (Qin et al., 2009; Reuter 
Morthorst et al., 2016;  Runeson et al., 2010), og The 
National Self-Harm Registry i Irland (Perry et al., 2012). 
Så vidt vi vet har ingen tidligere studier gitt en detaljert 
forklaring på hvordan tilfeller av villet egenskade ble 
identifisert fra de medisinske registrene. 

I denne studien benytter vi data fra Norsk pasient- 
register (Helsedirektoratet, 2019) for å profilere reg-
istrerte tilfeller av villet egenskade (X6n), samt for 
å utvikle en datadrevet diagnostisk algoritme for å 
identifisere alle sannsynlige tilfeller av villet egenskade 
fra pasientregisteret. Deretter vil vi profilere generelle 
karakteristikker for de registrerte og sannsynlige tilfel-
lene av villet egenskade og estimere insidensraten for 
all villet egenskade behandlet på sykehus i den norske 
befolkningen (Qin & Mehlum, 2020). 
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Metodisk tilnærming 
Datakilder 
Den primære datakilden var Norsk pasientregister 
(NPR) som omfatter data på et individuelt nivå for hele 
den norske befolkningen siden 2008 (Helsedirektoratet, 
2019). Registeret inneholder data fra kontakt med 
både somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. 
For hver kontakt eller behandling registreres dato 
for kontakten, primær- og sekundærdiagnoser, type 
kontakt, behandlingens hastegrad, samt andre detaljer 
som hvorvidt behandlingen var planlagt eller akutt og 
enheten som gjennomførte behandlingen. Diagnoser for 
sykdom følger den norske utgaven av The International 
Classification of Diseases, versjon 10 (ICD-10) 
(Direktoratet for e-helse, 2018). For behandlingskontakt 
som skyldes ytre årsaker, kan en supplerende klassi-
fisering kalt E-koder benyttes for å beskrive tilstanden 
ytterligere, eksempelvis tilleggskoden «X6n» som 
refererer til villet egenskade. NPR gir oss mulighet til å 
identifisere personer som har vært i kontakt med spe-
sialisthelsetjenesten for behandling grunnet selvpåført 
skade, ulykker, skader påført av andre og lignende. 

Andre datakilder som vi benyttet inkluderte 
Folkeregisteret og FD-Trygd-databasen fra Statistisk 
sentralbyrå (Statistisk sentralbyrå, 2020a; 2020b).  
Disse registrene gir tilgang til informasjon om kjønn, 

fødselsdato og bosted, samt personnummer som 
muliggjør sammenkobling av informasjon på tvers av 
registrene. Informasjon om størrelsen på den norske 
befolkningen, fordelt på kjønn og aldersgrupper, fra 
første januar hvert år i studieperioden ble hentet fra 
Statistisk sentralbyrås hjemmeside (Statistisk sentral-
byrå, (2019).      

Prosedyre for datautvinning 
Vi fikk tilgang til alle pasientkontakter i NPR for 
behandlinger grunnet ytre årsaker, det vil si forgiftning 
eller skade kodet med S00-T98 i ICD-10 som primær- 
eller sekundærdiagnose, fra og med 2008 til og med 
2013 (N=3 502 707 ). For disse registrerte kontaktene 
utførte vi en begrenset datautvinningsprosess, som vist 
i Figur 1. Først utelukket vi kontakter som var i form av 
møtevirksomhet, oppfølgingsbehandling, rehabilitering, 
indirekte pasientkontakt og kontakter som ikke var i 
akuttbehandling. For de gjenstående kontaktene fjernet 
vi alle kontakter med barn under 10 år siden forgift-
ning eller ulykker hos så små barn sjelden er bevisst 
selvpåført. Vi utelukket så forgiftninger eller ulykker 
som resulterte i dødsfall, og beholdt kun ikke-fatale 
tilfeller for videre vurdering. Deretter fjernet vi alle 
rapporterte tilfeller av ulykker, krigsrelaterte skader, 
sekundære medisinske skader, skader påført av andre 
eller skader påført av årsaker i det omgivende miljø,  
det vil si tilfeller kodet med V0-X5, X8n, Y3n, Y4n-Y86 
eller Y88-Y98 som primær- eller sekundærdiagnose 
uten tillegg av en X6n, X6 eller Y87 kode. Videre 
ekskluderte vi episoder som var registrert 0–1 dager 
etter den forrige episoden siden disse høyst sannsynlig 
utgjorde dobbelrapportering av samme hendelse av 
ansatte fra ulike kliniske avdelinger eller fra overføring 
mellom avdelinger. For de få tilfellene der en episode 
var rapportert flere ganger på samme dag, ble tilfellet 
med en komorbid diagnose med villet egenskade (kodet 
med X6n, X6 eller Y87) prioritert og inkludert i data-
basen for videre studier; ellers ble det første tilfellet fra 
en alfabetisk liste over primærdiagnoser beholdt. Til 
slutt ekskluderte vi tilfeller der personene som mottok 
behandlingen ikke hadde en permanent bostedsadresse 
i Norge på tidspunktet for behandlingen, slik at kun 
tilfeller med aktivt bosatte i Norge ble beholdt. 

Etter å ha gjennomgått den ovennevnte prosedyren 
ble totalt 1 459 384 kontakter vurdert som kvalifiserte 
tilfeller av ikke-fatale skader eller forgiftninger hos inn-
byggere over 10 år  som fikk akuttbehandling i spesial-
isthelsetjenesten i Norge, der skaden eller forgiftningen 
antageligvis var selvpåført. Disse kvalifiserte tilfellene 
utgjorde grunnlaget av pasientkontakter for identifiser-
ing av tilfeller av villet egenskade i denne studien.  

Definisjon av variabler 
Basert på informasjonen hentet fra NPR, konstruerte 
vi en rekke variabler som ble benyttet i analysene. 
Kliniske diagnoser av interesse ble definert og 

Figur 1. Prosessen for å selektere tilfeller av skader og forgiftninger 
behandlet i spesialisthelsetjenesten i Norge mellom 2008 og 2013.
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kategorisert i overenstemmelse med den norske 
utgaven av ICD-10 (Direktoratet for e-helse, 2018).  

1. Registrert villet egenskade: Registrert villet egenskade 
ble definert som å ha en X6n eller Y87 kode som primær- 
eller sekundærdiagnose i sammenheng med forgiftnin-
gen eller skaden som ble behandlet. Denne diagnosen 
er rapportert av førstelinjebehandlere, og er vanligvis 
basert på informasjon fra pasienten selv eller kompa- 
renter. Kodene for villet egenskade er ofte underregis-
trert og gis med få unntak som en sekundærdiagnose.  

2. Form for skade: Gruppert i følgende 6 kategorier 1) 
forgiftning med medikamenter (G1), 2) forgiftning 
med andre stoffer (G2), 3) skader på underarmer, 
hender, håndledd eller overarmer (G3), 4) skader på 
andre spesifikke deler av kroppen (G4), 5) skader 
grunnet kvelning, fremmedlegemer i kroppen, 
drukning, brenning og lignende (G5), 6) andre skader 
(G6). De eksakte ICD-10 kodene som ble inkludert i 
hver kategori er presentert i Tabell 1.   

3. Komorbiditet med psykisk lidelse: Definert som 
ICD-10 kodene F0-F9 som primær- eller sekundær- 
diagnose. For hvert tilfelle hentet vi ut informasjon 
om mulige psykiatriske diagnoser og analyserte diag-
nosene i konteksten av typen skade.          

Statistiske analyser 
I denne studien fulgte vi følgende flertrinnsstrategi for 
å analysere dataene. Først undersøkte vi alle tilfeller 
med en registrert diagnose av villet egenskade for å 
studere fordelingen av skader eller medisinske forhold 
som ofte ble rapportert sammen med denne komorbide 
diagnosen. I det andre trinnet, basert på funnene fra 
første analysesteg og vår kunnskap om villet egenskade, 
utviklet vi en datadrevet diagnostisk algoritme for 
koding, som så ble benyttet til å identifisere sannsynlige 
tilfeller av villet egenskade fra de kvalifiserte tilfellene. 
Utvelgelsen var hierarkisk og prioritet ble gitt til tilfeller 
registrert med en diagnose med villet egenskade, 
psykiatrisk komorbiditet og typen skade. De registrerte 
og sannsynlige tilfellene utgjør til sammen de justerte 
tilfellene av villet egenskade. I trinn tre undersøkte 
vi  generelle og kliniske karakteristika av de justerte 
tilfellene av villet egenskade identifisert gjennom det 
foreslåtte kodingssystemet, og sammenlignet med 
de registrerte tilfellene av villet egenskade ved hjelp 
av kjikvadrattester. Til slutt estimerte vi den årlige 
forekomsten av villet egenskade og det tilhørende 95% 
konfidensintervallet i den norske befolkningen i løpet av 
studieperioden. Alle analyser ble gjennomført ved bruk 
av SAS/STAT versjon 9.4 av SAS systemet for Windows. 
Copyright © [2019] SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 

Etiske vurderinger 
Studien var godkjent av Regional komite for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst (2013/1620/REK 
Sør-Øst) og eierne av de relevante registrene.     

Resultater 
Undersøkelse av registrerte tilfeller av villet egenskade 
Fra 1 459 384 tilfeller av akuttbehandling for skader og 
forgiftninger i løpet av den 6 år lange studieperioden, 
identifiserte vi 13 533 tilfeller (0,93%) som hadde en 
registrert diagnose av villet egenskade: 4 175 tilfeller 
menn og 9 358 kvinner. Tabell 1 viser fordelingen av 
primærdiagnosene til de registrerte tilfellene av villet 
egenskade, fordelt på typen skade. 

Forgiftning med medikamenter (G1) var den 
vanligste primærårsaken til en behandlingskontakt 
registrert med villet egenskade, og utgjorde 73,2% av 
disse tilfellene. Skader på underarm, hender, overarmer 
og andre spesifikke deler av kroppen (G3-G4), samt 
skader grunnet kvelning, fremmedlegemer i kroppen, 
drukning og brenning (G5) utgjorde primærdiagnosene 
i til sammen 8,5% av de registrerte tilfellene av villet 
egenskade. Selv om akutt skade var involvert i alle 
tilfellene registrert med villet egenskade på grunn av 
studiens inklusjonskriterier, utgjorde somatisk sykdom 
(G8) primærdiagnosen i 4,3% av tilfellene og psykiske 
lidelser (G9) primærdiagnosen i 6,9% av tilfellene.       

Videre var en komorbid diagnose med psykisk 
lidelse registrert i 58,3% av alle tilfellene registrert med 
villet egenskade, noe som indikerer viktigheten av psy-
kiatrisk komorbiditet i rapporteringen av skader eller 
forgiftning som villet egenskade av førstelinjearbeidere 
i helsevesenet. 

Identifisering av justerte tilfeller av villet egenskade
Basert på skadetilfeller registrert med en diagnose 
med villet egenskade, samt vår kunnskap om villet 
egenskade og erfaringer fra andre land (Helweg-Larsen 
et al., 2006), utarbeidet vi en datadrevet diagnostisk 
algoritme for å identifisere alle sannsynlige tilfeller 
av villet egenskade fra de kvalifiserte kontaktene. Vi 
utførte en 4-trinns hierarkisk vurdering som forklart 
her: 1) alle tilfeller registrert med villet egenskade som 
primær- eller sekundærdiagnose (13 533 inkluderte til-
feller), 2) tilfeller med primærdiagnose oppført i G1–G5 
og sekundærdiagnose med psykisk lidelse (9 501 inklu- 
derte tilfeller), 3) tilfeller med sekundærdiagnose oppført 
i G1–G5 og primær- eller sekundærdiagnose med psy-
kisk lidelse (4 813 inkluderte tilfeller), 4) tilfeller med 
primær- eller sekundærdiagnose med forgiftning med 
medikamenter (G1) som ikke dekkes av tidligere steg 
(10 586 inkluderte tilfeller). Totalt ble 38 433 tilfeller 
vurdert som justerte tilfeller av villet egenskade som 
mottok medisinsk behandling på sykehus i 6-årsperio- 
den fra 2008 til 2013. Tallet for justerte tilfeller av villet 
egenskade er dermed 2,84 ganger høyere enn tallet for 
tilfeller som er registrert med villet egenskade.    

Tabell 1 viser også de justerte tilfellene av villet 
egenskade fordelt på primærdiagnose, tilstedeværelsen 
av registrert villet egenskade og psykiatrisk komorbi- 
ditet. Fordelingen av primærdiagnosene til de justerte 
tilfellene av villet egenskade var sammenlignbar med 
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Tabell 2. Generelle karakteristika ved de 13 533 tilfellene av registrert villet egenskade og de 38 433 tilfellene av villet egenskade identifisert  
i kodingssystemet. 

Variabel

Registrert villet egenskade 
N=13533

Justert villet egenskade 
N=38433

Test av  
forskjell

N % N %

Kalenderår

χ2=39,3,
p<0,001

2008 2183 16,1 6479 16,9

2009 2109 15,6 6352 16,5

2010 2196 16,2 6193 16,1

2011 2261 16,7 6431 16,7

2012 2325 17,2 6489 16,9

2013 2459 18,2 6489 16,9

Kjønn 

χ2=646,7,
p<0,001

Kvinne 9358 69,1 23271 60,5

Mann 4175 30,9 15162 39,5

Aldersgruppe

χ2=998,2,
p<0,001

10–19 år 2305 17,0 5277 13,7

20–34 år 5145 38,0 13405 34,9

35–49 år 3527 26,1 9799 25,5

50–64 år 1877 13,9 5777 15,0

65–79 år 520 3,8 2277 5,9

80+ år 159 1,2 1898 4,9

Typen skade* 

 Forgiftning 11698 86,4 34152 88,9

χ2=123,6,
p<0,001

 Med medikamenter (T4n–T50, T96) 11310 83,6 32026 83,3

 Med andre stoffer (T51–T65, T97) 682 5,0 2867 7,5

 Skader på en spesifikk  
del av kroppen  

2182 16,1 5264 13,7

χ2=104,1,
p<0,001

 Hodet (S00–S09, T90) 281 2,1 532 1,4

 Hender, underarmer, armer eller skuldre  
(S40–S69, T91, T92)

745 5,.5 1519 4,0

 Andre deler av kroppen  
(S10–S39, S70–T14, T93, T94)

867 6,4 1932 5,0

 Kvelning, fremmedlegemer, drukning, brenning ol. 
(T15–T35, T66–T78, T95)

474 3,5 1712 4,5

    Skader eller forgiftning som involverer  
diagnostiske koder oppført i G1–G5

13001 96,1 37901 98,6 χ2=992,6,
p<0,001

* Både primær- og sekundærdiagnoser ble vurdert når vi undersøkte typen skade involvert, og derfor er ikke fordelingen på tvers av kategorier  
gjensidig utelukkende.  
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fordelingen til de registrerte tilfellene av villet egen-
skade, der forgiftning med medikamenter utgjorde 
majoriteten. Det var derimot noen merkbare unntak 
(χ2=544,7, p<0,001). De justerte tilfellene av villet  
egenskade omfattet noe færre skader (G3–G5), men 
relativt flere med psykiske lidelser (G9) som primær- 
diagnose. Forgiftning (G1 og G2) utgjorde 75,7% av de 
justerte tilfellene av villet egenskade, inkludert 71,9% 
med medikamenter og 3,8% med andre stoffer, mens 
somatisk sykdom (G8) utgjorde primærdiagnosen i 
5,7% av de justerte tilfellene av villet egenskade. 

Videre var en komorbid diagnose med psykisk 
lidelse registrert i 57,8% av de justerte tilfellene av villet 
egenskade, med en relativt lav andel blant forgiftning 
med medikamenter (G1, 46,3%) og skader på underarm, 
hender og armer (G3, 56,7%), og en høy andel blant 
skader på andre deler av kroppen (G4, 80,0%), skader 
grunnet kvelning, fremmedlegemer, drukning, bren-
ning og hopp fra høyder (G5, 87,7%) og forgiftning med 
andre stoffer (G2, 87.3%). En X6n kode var registrert i 
35,2% av de justerte tilfellene av villet egenskade. Denne 
tilleggsdiagnosen ble hyppigst registrert for skader på 
underarmer, hender og armer (G3, 64,4%), og minst 
hyppig registrert for forgiftning med andre stoffer (G2, 
23,7%) og tilfeller der somatisk eller psykisk lidelse 
utgjorde primærdiagnosen. Psykisk lidelse var generelt 
like vanlig blant de justerte og de registrerte tilfellene av 
villet egenskade (henholdsvis 57,8% og 58,3%, χ2=2,09, 
p=0,15). 

Noen karakteristika ved tilfellene av villet egenskade  
identifisert gjennom kodingssystemet
Ved å følge det foreslåtte kodingssystemet identifiserte 
vi om lag 6 400 tilfeller av villet egenskade fra ca. 5130 
unike personer som ble behandlet i spesialisthelsetje-
nesten hvert år, med små variasjoner mellom de ulike 
årene i studieperioden (Tabell 2). Vi ser tydelig at de 
justerte tilfellene av villet egenskade fanget opp flere 
tilfeller i de første årene av studieperioden, da diag-
nosen for villet egenskade var mindre brukt (χ2=39,3, 
p<0,001).        

Selv om både registrert og justert villet egenskade 
var mer vanlig blant kvinner enn menn, var 39,5% av 
de justerte tilfellene blant menn, noe som er signifikant 
høyere enn blant de registrerte tilfellene av villet 
egenskade (30,9%, p<0,01). Samtidig inkluderte de 
justerte tilfellene relativt flere tilfeller fra voksne i høy 
alder (p<0,01). For eksempel utgjorde villet egenskade 
blant personer over 64 år kun 5,0% blant de registrerte 
tilfellene, mens denne andelen økte til 10,8% blant 
de justerte tilfellene. Allikevel var flesteparten av de 
justerte tilfellene av villet egenskade blant ungdom og 
unge voksne.

I gjennomsnitt identifiserte vi 3 880 tilfeller blant 
kvinner og 2 530 tilfeller blant menn av justert villet 
egenskade som ble behandlet i spesialisthelsetjenesten 
hvert år. Dette tilsvarte en ratio mellom kvinner og 
menn på 1,53 i løpet av studieperioden, men kjønns- 
fordelingen varierte betydelig med alder. Som vist 

Figur 2. Kjønns- og aldersfordeling av tilfeller av villet egenskade identifisert fra de foreslåtte kodene fra Norsk pasientregister 2008 til 2013. 

suicidologi nr 3/2020  FAGARTIKKEL38



i Figur 2 økte tilfellene av justert villet egenskade 
kraftig fra tidlig ungdomstid til ung voksen alder, og 
nådde toppen i 19–20-årene. Denne aldersutviklingen 
var spesielt synlig blant unge kvinner, med en kraftig 
økning av villet egenskade blant jenter i alderen 13–16 
år og en kjønnsfordeling mellom kvinner og menn på 
over 6:1. Mens de justerte tilfellene av villet egenskade 
var mer vanlig blant kvinner enn menn i de fleste alders- 
grupper, observerte vi en omvendt kjønnsfordeling 
blant middelaldrende voksne i alderen 50–64 år.          

Tabell 2 viser også fordelingen av typer skader 
diagnostisert som enten primær- eller sekundær- 
diagnose i de justerte tilfellene av villet egenskade.  
I alt 88,9% av de justerte tilfellene bestod av overdose 
med medikamenter (83,3%) og/eller forgiftning med 
andre stoffer (7,5%). Skader på ulike deler av kroppen 
hadde skjedd i 13,7% av de justerte tilfellene av villet 
egenskade, og skader på hender, underarmer og armer 
var involvert i 4,0% av disse tilfellene. Det er tydelig 
at de justerte tilfellene fanget opp relativt flere hen-
delser som involverte forgiftning, spesielt med andre 
stoffer enn medikamenter, men færre hendelser som 
involverte skader sammenlignet med de registrerte 
tilfellene av villet egenskade. Til sammen involverte 
98,6% av de justerte tilfellene av villet egenskade en 
form for skade der de diagnostiske kodene tilhørte 
gruppene G1–G5 – en signifikant større andel enn de 
96,1% blant de registrerte tilfellene av villet egenskade 
(p<0,001). 

Kumulativ insidens (insidensrate) av villet egenskade  
i den norske befolkningen  
Ifølge det foreslåtte diagnostiske systemet mottok i 
gjennomsnitt 5 130 unike personer (2 930 kvinner og 
2 200 menn) akutt somatisk behandling grunnet villet 
egenskade hvert år i studieperioden. Dette tilsvarer en 
årlig kumulativ insidensrate på 121,0 (95% KI: 113,4–
128,2) per 100 000 mennesker over 10 år, og en rate på 
133,4/100 000 (95% KI: 121,7–145,1/100 000) for kvinner 
og 108,6/100 000 (100,6–116,6/100 000) for menn. 

Som vist i Tabell 3 varierte insidensraten betraktelig 
mellom ulike aldersgrupper og kjønn, med to klare 
topper – én blant unge og én blant eldre voksne. For 
de unge var den kumulative insidensraten høyest for 
tenåringsjenter i alderen 15–19 år (296,1/100 000) og 
unge kvinner og menn i alderen 20–24 år (henholdsvis 
282,5/100 000 og 178,8/100 000). Enda insidensraten 
for villet egenskade var relativt lav blant voksne i 30-, 
40- og 50-årene, var raten lavest blant mennesker 
mellom 65 og 74 år, for deretter å øke kraftig med økt 
alder blant eldre av begge kjønn. 

Diskusjon       
Validiteten til det foreslåtte kodingssystemet for identifisering 
av tilfeller av villet egenskade 
Pasientregistre for medisinsk behandling utgjør en 
verdifull informasjonskilde for å studere villet egen-
skade forutsatt at vi gjennomfører forskning som 
validerer registrenes evne til å identifisere tilfeller av 

Tabell 3. Estimerte insidensrater av villet egenskade fordelt på kjønn og aldersgruppe i den norske befolkningen fra 2008 til 2013  
(per 100 000 mennesker).
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villet egenskade. I denne studien var vi ikke i stand til 
å benytte typiske metoder for validering av medisinske 
diagnoser gjennom tilleggsinformasjon fra ytre kilder 
som kan danne et målbart estimat for validiteten til vårt 
foreslåtte diagnostiske system (for å beregne positiv pre- 
diktiv verdi, spesifisitet og sensitivitet) (Helweg-Larsen 
et al., 2006). I stedet analyserte vi karakteristikker 
ved skadetilfeller registrert med villet egenskade i 
kombinasjon med vår kunnskap om villet egenskade og 
utviklet en datadrevet diagnostisk algoritme for koding 
som kan benyttes til å identifisere sannsynlige tilfeller 
av villet egenskade fra Norsk pasientregister. I senere år 
har utviklingen av interne diagnostiske algoritmer for 
å identifisere tilfeller blitt mer vanlig innen medisinsk 
forskning (Quigley et al., 1991). Denne metoden er rask 
og innebærer ingen ekstra kostnader, og har potensiale 
til å validere sykdommer der samme behandlingsrutiner 
benyttes universelt i ett område. Bruken av en slik 
algoritmisk fremgangsmåte på pasientdata kan eksklu-
dere mindre alvorlige tilfeller av villet egenskade  som 
ikke trenger medisinsk behandling. På den andre siden 
begrenses typiske valideringsmetoder på grunn av kost-
nadene, og generaliserbarheten er innskrenket ettersom 
ikke alle medisinske klinikker deltar. Ved å bruke diag-
nostiske algoritmer kan vi unngå slike begrensninger da 
metoden er vidtfavnende og kostnadseffektiv. 

Vi benyttet en prosedyre for datautvinning som 
sørget for at kun faktiske nye tilfeller av skade ble 
beholdt som relevante mulige tilfeller for videre betrakt-
ning. For eksempel var en diagnose med skade, i form av 
kode S00-T98, et krav i utvelgelsen av relevante tilfeller 
for videre undersøkelse. Vår tilnærming til datautvin-
ning eliminerer samtidig mulige dobbeltrapporteringer 
av samme skadetilfelle, skader som var tydelige ulykker 
eller påført av andre, skader hos små barn eller ikke- 
aktive innbyggere i Norge, samt skader med et dødelig 
utfall. En slik tilnærming er svært viktig i studier av  
tilfeller av villet egenskade når det benyttes administra-
tive data slik som Norsk pasientregister. Denne studien 
er, etter hva vi kjenner til, den første som presenterer  
en klar og grundig beskrivelse av prosessen for data- 
utvinning i studier av villet egenskade i registerdata. 

Selvsagt avhenger nøyaktigheten av data om både 
registrerte og justerte tilfeller av villet egenskade av 
kvaliteten på dataregistreringen utført av klinikerne. I 
akuttklinikker blir vurderinger av intensjonaliteten til 
skader ofte ikke prioritert under behandling. Som vist 
i vår studie ble bare 13 533 skadetilfeller, rundt 2 250 
hvert år, registrert som villet egenskade, det vil si med 
en diagnose med X6n, X6 eller Y87, noe som tyder på 
en klar underrapportering av villet egenskade i pasien-
tregisteret. Dette var spesielt tydelig i de første årene 
med innrapportering til registeret, samt hos tilfeller 
som involverte pasienter med høy alder. Sammenlignet 
med registrerte tilfeller av villet egenskade fanget det 
foreslåtte kodingssystemet opp relativt flere tilfeller 
av villet egenskade i den tidligste studieperioden og 

tilfeller som involverte menn og eldre personer. Til 
sammen ble antallet tilfeller av villet egenskade nesten 
tredoblet når de sannsynlige tilfellene identifisert av 
kodingssystemet ble inkludert, fra rundt 2 250 til 6 400 
hvert år – et antall som er svært sammenlignbart med 
det ofte siterte antallet i Norge (Kopjar et al., 2005), selv 
om vi ikke kunne lokalisere en vitenskapelig kilde for 
dette estimatet. 

Enda forskning på villet egenskade i økende grad 
har benyttet seg av pasientregistre, er det stor variasjon 
mellom studier når det kommer til metoden de benytter 
for å identifisere tilfeller av villet egenskade fra sine 
data. For å identifisere tilfeller av villet egenskade har 
eksempelvis The National Self-Harm Registry i Irland 
fått dataene undersøkt i tråd med registerets standard-
iserte metode for konstatering av tilfeller (Perry et al., 
2012); The Multicentre Self-Harm Database i Storbritan-
nia benytter eksperter for å diagnostisere villet egen-
skade (Hawton et al., 2007); studier fra Sverige benytter 
vanligvis de registrerte ICD-kodene for villet egenskade 
(E950-9, X60-84) og usikre tilfeller (E980-9, Y01-34) for 
å identifisere tilfeller av villet egenskade fra det svenske 
pasientregisteret (Runeson et al., 2010). Danmark har på 
den annen side gjennomført en valideringsstudie med 
bruk av ytre data for å produsere et diagnostisk system 
for å identifisere mulige tilfeller av villet egenskade fra 
det nasjonale pasientregisteret (Helweg-Larsen et al., 
2006). Dette anbefalte diagnostiske systemet har blitt 
benyttet i flere studier om villet egenskade i Danmark 
(Reuter Morthorst et al., 2016; Erlangsen et al., 2015; 
Madsen et al., 2013) og er svært sammenlignbart med 
vårt utviklede diagnostiske system. 

På tross av at prosedyrene for utvikling av vårt diag- 
nostiske kodingssystem for identifisering av tilfeller av 
villet egenskade er datadrevet og har bakgrunn i kunn- 
skap om villet egenskade, er det mulig at vårt estimat 
for antall justerte tilfeller av villet egenskade ikke er det 
sanne antallet, men kun et steg nærmere sannheten. 
Det er et klart behov for å utvikle metoder for å fastslå 
tilfeller av villet egenskade på nasjonale og regionale 
nivåer som er både praktisk gjennomførbare og viten-
skapelig valide. Det er også ønskelig å gjennomføre 
videre studier for å validere det foreslåtte algoritmiske 
systemet og resultatene presentert i denne studien. Vi 
planlegger i skrivende stund en slik valideringsstudie 
gjennom å benytte data fra andre kilder i Norge. 

Justerte tilfeller av villet egenskade og estimert  
forekomst i Norge 
Totalt ble 38 433 tilfeller av villet egenskade, rundt 
6 400 tilfeller fra 5130 unike personer hvert år, identi- 
fisert gjennom det foreslåtte diagnostiske kodings- 
systemet i løpet av den 6 år lange studieperioden. I alt 
60,5% av disse tilfellene var blant kvinner, 48,6% var 
blant personer under 35 år, 57,8% fikk en komorbid 
psykiatrisk diagnose og 88,9% involverte forgiftning 
med medikamenter eller andre stoffer, mens 13,7% 
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involverte skader på kroppen. Den estimerte årlige 
insidensraten var 121,0 (95% KI: 113,4–128,2), 133,4 
(95% KI: 121,7-145,1) og 108,6 (95% KI: 100,6-116,6) per 
100 000 mennesker for henholdsvis totalen, kvinner  
og menn over 10 år i Norge. 

Villet egenskade som krever behandling i spesialist- 
helsetjenesten representerer relativt alvorlige tilfeller 
der forgiftning med medikamenter er vanligst. Vårt 
funn at 83,3% av de justerte tilfellene av villet egen-
skade involverte forgiftning med medikamenter er i tråd 
med resultater fra nasjonale data fra Sverige (83,8% av 
all selvskading registrert med E950-9, E980-9, X60-84 
eller Y01-34) (Runeson et al., 2010), Irland (legemid-
deloverdose var eneste metode i 68% av tilfellene, 75% 
blant kvinner og 59% blant menn) (Perry et al., 2012) og 
Danmark (Reuter Morthorst et al., 2016).          

Vårt funn som viser en svært høy forekomst av 
villet egenskade blant unge jenter og en ratio mellom 
kvinner og menn over 6:1 blant ungdom mellom 13 
og 16 år samsvarer også med tidligere studier som 
rapporterer at villet egenskade var rundt 5 ganger så 
vanlig blant jenter sammenlignet med gutter i alderen 
12–15 år (Hawton et al., 2012). Denne ubalansen mellom 
kjønnene er mye større enn den som rapporteres i spør-
reundersøkelser i de fleste land (Madge et al., 2008), 
noe som indikerer at relativt flere kvinner enn menn 
med villet egenskade mottar behandling i spesialisthel-
setjenesten. Antallet sammenlignbare studier av syke-
husbehandlet villet egenskade blant eldre er begrenset, 
men forekomsten av villet egenskade blant eldre i vår 
studie var betydelig høyere enn tidligere rapporterte 
rater (Reuter Morthorst et al., 2016). 

Den høye forekomsten av psykiatrisk komorbiditet 
blant personer med villet egenskade har blitt godt doku-
mentert i både kliniske populasjoner og i befolkningen 
generelt (Hawton et al., 2013). Våre resultater viser at 
så mange som 57,8% av de justerte tilfellene av villet 
egenskade hadde en psykiatrisk diagnose. Selv om dette 
er noe lavere enn en komorbiditet på over 80% som ble 
rapportert i en systematisk litteraturgjennomgang av 
studier som gjennomførte vurderinger av psykiatrisk 
komorbiditet blant pasienter med villet egenskade er 
dette estimatet i tråd med studier basert på pasient- 
registre (Runeson et al., 2010; Perry et al., 2012; Helweg- 
Larsen et al., 2006). 

Våre estimerte årlige insidensrater på 108,6/100 000 
for menn og 133,4/100 000 for kvinner er sammenlign-
bare med insidensratene rapportert i Danmark (86,9/100 
000 for menn og 130,7/100 000 for kvinner) som også 
ble estimert basert på et tilsvarende diagnostisk algo-
ritmisk system (Reuter Morthorst et al., 2016). Disse 
ratene er derimot betraktelig lavere enn de rapporterte 
insidensratene i Irland (årlig rate for totalen, menn og 
kvinner var henholdsvis 198, 173 og 224 per 100 000) 
(Perry et al., 2012). Det er vanskelig å si om denne 
forskjellen skyldes de betydelige metodologiske forskjel-
lene i de ulike studiene eller hvorvidt den representerer 

faktiske forskjeller i forekomsten av villet egenskade 
mellom de ulike populasjonene. Uansett ser vi at dataene 
fra Irland dekker relativt flere tilfeller som involverer 
skader på ulike deler av kroppen (Perry et al., 2012). 

Studiens begrensninger og styrker    
Resultatene fra denne studien må tolkes i lys av noen 
metodiske styrker og begrensninger. Studien begrenser 
seg til tilfeller av villet egenskade behandlet på sykehus. 
Et ukjent antall tilfeller av villet egenskade mottar ikke 
medisinsk behandling (Geulayov et al.,, 2018) og resul-
tater fra denne studien kan selvsagt ikke generaliseres 
til disse. Det gjelder også våre estimater av forekomst 
av villet egenskade som ikke må forstås som et estimat 
av det samlete antall tilfeller av villet egenskade i Norge. 
Vårt estimat kan også være påvirket av en intern under-
estimering ved sykehusene på grunn av feil og mangler 
i rapporteringsprosessen. Til tross for vårt systematiske 
arbeid med datautvinning og utvikling var det antagelig-
vis skadetilfeller som i realiteten var tilfeller av villet 
egenskade, men som manglet tilleggsinformasjon slik 
som diagnoser av X6n eller psykiske lidelser og dermed 
ikke ble fanget opp av vårt foreslåtte kodingssystem. 
Samtidig kan vi ikke utelukke at skadetilfeller som 
ikke dreide seg om villet egenskade ble inkludert i våre 
estimater. Med sine iboende styrker og svakheter er 
denne studien, så vidt vi vet, den første til å utvikle 
en datadrevet diagnostisk algoritme for koding som 
kan benyttes for å identifisere valide tilfeller av villet 
egenskade fra et administrativt pasientregister. 

Noen implikasjoner av funnene 
I mangel på informasjon om villet egenskade på et 
populasjonsnivå, både i Norge og i andre land, kan bruk 
av en datadrevet diagnostisk algoritme som den vi har 
utviklet i denne studien betraktelig øke utnyttelsen av 
pasientdata og intensivere forskningen på dette feltet. 

Villet egenskade er en hyppig årsak til akuttbe-
handling og har store psykiske, sosiale og økonomiske 
ringvirkninger i samfunnet. Selv om vi mangler et 
etablert system for kontinuerlig monitorering av villet 
egenskade i befolkningen, kan medisinske registre 
fra sykehus og akuttbehandling utvilsomt utgjøre en 
verdifull kilde for monitorering av befolkningen og 
for forskning som kan informere videre forebygging. 
Den kraftige underrapporteringen av villet egenskade i 
pasientregistre, slik som vi ser i NPR, indikerer like-
vel at standardisering av rapporteringsprosessen er 
nødvendig for å forbedre kvaliteten på dataene. Selv om 
vårt diagnostiske kodingssystem må valideres videre 
gjennom å benytte ytre informasjon, utgjør metoden et 
grunnlag for å benytte denne omfattende og rike data-
kilden i NPR for å gi økte kunnskaper om personer som 
behandles for villet egenskade. Dette gir et grunnlag for 
verdifull informasjon til dem som driver akuttbehand- 
lingen og arbeidet med å følge opp pasientene etter 
akuttfasen. 
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Merknad

Data fra Norsk pasientregister har blitt benyttet i denne 
studien. Forfatterne er alene ansvarlige for fortolkningen 
og rapporteringen av disse dataene, og godkjenning av 
fortolkning og rapportering har ikke blitt gitt av NPR. 

Finansiering 

Studien er støttet av Norges Forskningsråd  
https://www.forskningsradet.no/en/  
(Prosjektnummer.: 260453/H10, PI: PQ). 
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Der ordene mangler.  
Tre selvskadere forteller

Av Arne Thorvik

I denne artikkelen presenteres tre 
intervjuer med mennesker som har 
egenerfaring med selvskading. 

«HVA GJØR DEN ARME NÅ? HAN FALT VEL LITT TIL RO?» 
spør korlederen i Sofokles’ drama Kong Ødipus. Forut 
for dette har Ødipus skadet seg selv til blinde, etter at 
psykisk smerte og bitter erkjennelse hadde tatt over-
hånd hos ham. 

Selvskading er ikke noe nytt fenomen. I en tidligere 
artikkel i Suicidologi er det vist at fenomenet kunne 
opptre i antikken og middelalderen som en del av 
kulturelle eller religiøse ritualer. Siden 1800-tallet er 
selvskading mer sett som uttrykk for en medisinsk 
problematikk (Mellesdal, 2018). En psykodynamisk 
orientert forfatter vektla i mellomkrigstiden behovet 
for selvstraff ved det han kalte «self-harm» (Menninger, 
1938).
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Tidligere har medisinske lærebøker for det meste omtalt 
selvskading som psykotisk motivert, eller relatert til 
en autistisk tilstand. Kasuistisk har man også kunnet 
vise til at selvskading kan gi fordeler (såkalt sekundær-
gevinst). Et eksempel er fengselsinnsatte som skadet 
seg (ofte i form av svelging av metallgjenstander), og 
dermed ble brakt fra fengselet til et foretrukket syke-
husopphold. Denne forståelsen er likevel for snever 
(Bhugra & Munro, 1997).

De senere tiårene har det vært økende interesse 
og fokus på selvskading som selvstendig fenomen, 
ikke som relatert til kjent psykisk lidelse eller åpenbar 
sekundærgevinst. Et stort antall bøker og artikler har 
belyst dette, både fra et faglig ståsted og fra et bruker-
perspektiv.

Selv om definisjonene har variert noe, er det 
enighet om at selvskading er kvalitativt annerledes enn 
selvmord og selvmordsforsøk. De to sistnevnte er defin-
ert som en handling som personen intenderte skulle føre 
til døden. Også selvskading er en villet handling, men 
uten intensjon om å dø (selv om det kan skje at handlin-
gen utilsiktet blir fatal og resulterer i død). 

I egopsykologisk tradisjon har fenomenet vært 
vurdert som et forsøk på mestring av psykisk smerte  
og livets påkjenninger.

Materiale og metode
I denne artikkelen presenteres tre intervjuer med 
mennesker som har egenerfaring med selvskading.
Intervjuobjektene var rekruttert via dette tidsskriftet,  
og hadde sagt seg villige til å delta.

Hvert av intervjuobjektene (kalt informantene) fikk 
tilsendt et semistrukturert intervju, som ble besvart 
skriftlig. 

I ettertid har artikkelforfatteren laget sammendrag 
av de tre intervjuene, som gjengis nedenfor. Informan-
tene har fått lese igjennom sammendraget, for kommen- 
tar og korreksjon. Opplysninger som hypotetisk kunne 
bidra til gjenkjennbarhet, er fjernet.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), 
personvernombudet ved Sykehuset i Vestfold (der 
artikkelforfatteren er ansatt) ble orientert, videre per-
sonvernombudet og utøver av behandlingsansvaret ved 
Universitetet i Oslo (sistnevnte en instans som følger 
opp etterlevelsen av personregelverket ved universitetet 
gjennom juridisk rådgivning, internkontroll, avviks- 
håndtering og opplæring).

Med basis i den filosofiske retningen som kalles 
fenomenologi, har målsetningen vært å innta inform-
antenes perspektiv, og se selvskadingens dynamikk fra 
deres ståsted.
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Informant A
Informant A (kvinne i 30-årene) har erfaring 
med selvskading siden ungdommen. «Da gikk 
jeg fra «metode» til «metode». Jeg tenker i dag at 
det handlet om å fungere. Få ting til å gå rundt. 
Følelsesregulering.»

A beskriver selvskading som et middel for å 
unngå å kjenne på smerten som lå i henne, «klare 
å leve i et hjem som ikke fungerte».

Som ung drev hun idrett, og måtte velge 
selvskadingsmetoder som ikke viste skadet 
hud. Etter hvert ble det vanskeligere å skjule 
selvskadingen. Hun nevner en episode på jobb 
der hun begynte å gråte, så skadet seg med kniv 
for tilsynelatende å kunne fungere. «Slik holdt jeg 
på ofte under bordet i møter. Gjemte at jeg skadet 
meg selv for å være til stede i ulike situasjoner.»

Interessant nok nevner A at hun brukte 
hardtrening innen idrett for å dekke samme 
behov. Hun trente 4–5 timer om dagen. «Idretten 
hadde mye positivt i seg, men det var også den 
ultimate måten å rømme fra hvordan jeg hadde 
det. Ikke føle. Bryte meg selv ned.»

Selvskading ble den eneste måten hun kjente 
til for å fungere. Etter hvert ble det som en avhen-
gighet. Og noen ganger et forsøk på å si ifra om 
hvor vanskelig hun hadde det.

Responsen var alltid den samme – «stillhet 
eller tilsnakk». «Skjerp deg», «tenk positivt», «du 
er jo så flink», «du har ingenting å være trist for», 
«det hjelper ikke å sutre».

For A ble det da en løsning å bli mer utspekul-
ert overfor seg selv, bytte strategier. «Risping er jo 
ikke alvorlig». «Samtidig klarte jeg i stadig større 
grad begrave hva jeg følte for meg selv. Etter hvert 
ble ikke prosjektet å skjule for andre hvordan jeg 
hadde det, men for meg selv. Det skulle ta veldig 
mange år med terapi før jeg fikk tilgang til egne 
følelser». 

I møte med helsevesenet opplevde hun tidlig at 
«sånn gjør man ikke», eventuelt at man prøvde å 
skremme henne med at «arr er stygt». Konsekven-
sen var at As selvskading tok mer skjulte former. 

Hun nevner en episode der hun hadde delt en 
penn i to og spisset den som en kniv. «Min kontakt 

den dagen bare gikk. Tittet innom innimellom, 
men sa ikke et ord. Dette var ikke noe jeg ville 
dødd av. Likevel, inni meg, var en plan om å kutte 
pulsåren for å dø». Nettopp dette opplevde A som 
smertefullt, at ingen tok det alvorlig. «Jeg hadde 
ikke trengt å bli dullet med i det øyeblikket. Men 
noen få ord kunne gjort all verdens forskjell. Bare 
ved å si noe som at: «Jeg ser du har det vondt. 
Om du ønsker å prate om det, er jeg tilgjengelig 
(…). Istedenfor satt jeg alene, og fikk nok en gang 
«bekreftet» at jeg ikke var verdt noen tid og at min 
smerte ikke er alvorlig nok.» 

Etter hvert startet A i langvarig mentaliser-
ingsbasert (MBT) gruppe- og individualterapi. 
«Det som var mest nyttig, som jeg har tatt med 
meg videre, har vært å lære mer om meg selv og 
andre. I første omgang dreide mye seg om å klare 
finne alternative strategier for selvskading». A 
beskriver hvordan triggerne som tidligere fikk i 
gang selvskading nå er nesten ikkeeksisterende. 
«De ekstreme følelsesmessige reaksjonene på 
andre dukker ikke lenger opp. Helt automatisk 
dukker det opp en fargepalett for å forstå andre på 
veldig mange flere måter». Hun har lært seg ikke 
å ta tanker og følelser som dukker opp så alvorlig. 
«Gå en tur om følelser tar overhånd». 

A peker på at behandling av selvskading må 
være individuelt tilpasset. Hun ser det som enormt 
viktig at man ikke har overdreven tro på en enkelt 
strategi, og undergraver alle andre. Likevel finner 
hun noen fellesnevnere: «Det å bli tryggere i seg 
selv, vite hvem man er, hva man står for og ha 
en retning i livet. Samtidig kunne etablere trygge 
relasjoner med andre, er noe jeg føler har gitt en 
grunnleggende endring for hvordan jeg fungerer 
i livet.» 

Det man ikke bør gjøre, er å legge skam på 
fenomenet, eller være bastant på hvorfor en 
selvskader, «bruke diskurs som: ta deg sammen, 
det er ikke så alvorlig, og så videre».

Når det gjelder åpenhet om selvskading, i 
medier og skole, formidler A en ambivalens: «Både 
ja og nei. Noen ganger kan det bli mer av det man 
fokuserer på. Det er også slik at en kan trigges til 
å sette i gang. Jeg er nok fan av at vi snakker mer 
om det underliggende for selvskading. Hvilken 
funksjon det har.»

A opplever at brukererfaring blir utnyttet i 
stadig større grad. Likevel savner hun en større 
bredde blant brukere, et helhetsbilde: «Fra brukere 
som har blitt avvist år etter år, til brukere har fått 
adekvat hjelp, og til de som har fått fantastisk 
hjelp. Alle stemmer er like viktige.» 

Intervjuene

Det man ikke bør gjøre, er å legge  
skam på fenomenet, eller være 
bastant på hvorfor en selvskader, 
«bruke diskurs som: ta deg sammen, 
det er ikke så alvorlig, og så videre».
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Informant B
Informant B (kvinne i 30-årene) beskriver at hun 
begynte å skade seg i 17-årsalder. Det startet med 
forsiktig risping i låret. B ser dette i sammenheng 
med at hun hadde utviklet en spiseforstyrrelse. 
«Alle kunne se at jeg hadde «mistet kontrollen  
og blitt tykk, jeg trengte noe som var bare mitt, 
noe ingen visste om og som jeg kunne ha kontroll 
på selv.» 

Også B beskriver selvskading som en type 
følelsesregulering, knyttet til en basal opplevelse 
av tomhet og uro. «Det var mye distraksjon i den 
fysiske smerten. (…) Å kutte meg har vært en måte 
å opprette kontakt med meg selv på, å kjenne at 
jeg var der, å kjenne noe. (…) Å kutte meg ga meg 
en ro, jeg kunne slappe av etterpå, og denne varte 
iallfall i noen timer, ofte i et par dager».

Selvskading ble også en slags synliggjøring  
for B av at hun hadde det vondt, liksom rettferdig-
gjorde at hun ikke gikk på jobb. 

Interessant nok nevner B at selvskading kan 
ses på som et ønske om kommunikasjon: «Fordi 
det var så vanskelig å snakke, sette ord på, be om 
hjelp, henvende seg til andre, så var selvskadingen 
også språk, et språk der ordene manglet.»

I møtet med helsevesenet var «et kutt noe veldig 
konkret, jeg har det vondt, se her», et dypt kutt 
som trenger å bli sydd – en konkret grunn til å 
komme. Selvskadingen muliggjorde å be om hjelp. 
Det var ikke oppmerksomhet jeg søkte, jeg søkte 
hjelp og omsorg, som jeg trengte, jeg ba om det på 
den eneste måten jeg klarte å be om det på. Noen 
ganger var det bedre for meg å få sydd masse sting 
enn å bli sittende alene og ensom hjemme».

Hun forteller at selvskading kunne ha en 
funksjon i perioder da bulimi var ekstrem, og at 
det bidro til at hun fortsatte med kutting. «Det var 
noe lettende i å finne noe som gjorde at jeg ikke 
trengte å spise og kaste opp like mye som jeg da 
hadde gjort en stund.» 

Når det gjaldt møtet med legevakten, har 
B i hovedsak gode erfaringer. «Siden 2011 har 
det vært mange møter, og aldri en virkelig kjip 
opplevelse. Eller, jo, ett møte med en lege, men 

det varte i to minutter før sykepleier grep inn og 
fant en annen». På et helsefaglig studium noen år 
senere ble selvskading noen ganger tematisert. 
Hun opplevde også der å bli møtt med respekt og 
interesse, mye takket være enkelte lærere.

B forteller at hun fikk kontakt med barne- og 
ungdomspsykiatri da hun var tenåring, grunnet 
spiseforstyrrelse. Hun har hatt flere behandling-
sløp, både individuelt og i grupper. Hun opplevde 
mentaliseringsbasert terapi (MBT) som nyttig. 
Selvskading må ikke få for mye fokus i seg selv. 
Tvert om ser hun det som viktig at behandlere 
«har tålt at selvskading har vært der og likevel 
hatt fokus på andre ting». 

I behandlingen må man lete etter personens 
egen motivasjon. Nettopp denne individuelle bruk-
ererfaringen kan utnyttes bedre i selve terapien. 
Når det gjelder åpenhet om fenomenet, er B litt 
ambivalent: «Kan sette i gang ideer, trigge. Ta det 
opp der det er et problem, allerede har oppstått, 
ikke overse. For eksempel i en ungdomsskole-
klasse med flere som kutter seg og det tydelig 
smitter. Men, tror jeg, det er ikke hensiktsmessig 
at ungdom snakker spiseforstyrrelser og selvska- 
ding som del av undervisning for «å lære om»; 
bedre da å snakke om følelser og relasjoner». 

Avslutningsvis nevner B at det kan være i 
overkant enkelt å tenke behandling av selvskading 
alene, man må være opptatt av det bakenforlig-
gende. «Noen ganger er det «bare» selvskading, 
men dersom ikke – viktig å ta tak i selvskadingen 
og alt det andre.» 

I behandlingen må man lete etter 
personens egen motivasjon. Nettopp 
denne individuelle brukererfaringen 
kan utnyttes bedre i selve terapien.
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Informant C
Informant C (mann i 40-årene) beskriver omtrent 
25 års erfaring med selvskading.

 «Min selvskading har alltid vært en personlig 
ting, det har aldri vært et ønske fra meg at verden 
skal kunne se mine arr og min smerte». Samtidig 
er det her en dualitet. Også C nevner at selvska- 
ding har kunnet fungere som et språk, «min måte 
å kommunisere at jeg hadde det vondt og var syk, 
var ved å skjære meg». 

Likeledes beskriver også C selvskading som en 
type følelsesregulering, som kan «dempe det tryk-
ket og kaoset jeg har innvendig (…) jeg kan se på 
sårene/blodet, og på en forskrudd måte akseptere 
den situasjonen og sykdommen jeg befinner meg i. 

C nevner en periode der han slet voldsomt 
psykisk, men greide å fungere på jobb ved å 
skjære seg på toalettet, for deretter bandasjere 
kuttet og gå tilbake til arbeidet. Blodet og såret 
hadde en slags beroligende funksjon. «Jeg klarte 
å bruke smerten til å holde fokus og roe ned 
tankene en stund.» Etter hvert ble dette «et 
innarbeidet handlingsmønster som ble tatt frem 
i motgang», og som gjorde at han fortsatte med 
selvskading.

Helsevesenet har han blandede erfaringer 
med. Han nevner leger som har «gitt kjeft og 
uttrykt at de har bedre ting å gjøre enn å lappe 
sammen slike som meg, før de vasker kuttene 
med et middel som svir som F og syr deg uten 
bedøvelse». Ved en anledning ble han brakt til 
legevakt av politi. «Og før legen kom inn og gjør 
det leger gjør best, være drittsekk mot selvska-
dere, så pekket den ene politimannen borti leggen 
min med våpenet og spurte om jeg skjærte meg 
på bena og hvorfor jeg gjorde noe så dumt.» 
– Likevel har han også positive opplevelser. «Når 
det gjelder sykepleiere og da spesielt de i psyki-
atrien så stiller de i en klasse for seg, de fleste. 
For istedenfor å bli hysteriske når jeg kommer til 
de med kuttene eller stikkene, så spør de rolig og 
pent om hva jeg trenger av sårpleieprodukter, og 
så sier de at jeg må si ifra om jeg trenger hjelp». 

C har aldri fått noen spesifikk behandling  
for selvskading, men behandlere har formidlet  
at «det å ha noe å skade seg på kan ha en større  
funksjon enn om de skulle ha tatt fra meg mulig- 
heten». Uten selvskading kunne en allerede eska- 
lert situasjon ha eskalert ytterligere. Selvskading 
er en mulighet for en viss kontroll, og et kommu-
nikasjonsverktøy. Man kan ikke tvinge noen til å 
slutte med selvskading, det er en avgjørelse den 
enkelte må ta. «Man må legge mye av ansvaret på 

selvskaderen, bare på den måten kan de oppnå  
en bevisstgjøring rundt det som gjør at de  
skader seg.»

Behandlere bør aldri si til en selvskader at 
«man vet hvordan de har det». For det gjør de ikke, 
det er det kun selvskaderen som vet. C oppfordrer 
til at samtaler bør dreies i retning av hva man 
ønsket å oppnå og tankene og følelsene som var til 
stede, ikke på selve handlingen eller sårene. 

Også C er noe ambivalent til mer åpenhet om 
selvskading, nevner at det har vært bølger av 
selvskading i etterkant av filmer som har tatt opp 
fenomenet. Skal man omtale dette i skolen, bør 
det være på en måte som presenterer dynamik-
ken og bakgrunnen. «Men i bunn og grunn så må 
selvskading opp i lyset, da det fortsatt er en altfor 
stor skam knyttet til det.» 

Brukererfaringer blir ikke godt nok utnyttet, 
mener C. Videre tenker han seg at selvskading er 
mer enn at et individ kutter eller skjærer seg selv, 
det finnes også et annet nivå: «Jeg er redd for at 
mange av voldsepisoder og drap, både familiært 
og mot ukjente, kan være en form for selvskading, 
der de istedenfor å skade seg selv direkte gjør det 
indirekte ved å skade andre, for deretter igjen å 
oppnå en slags kraftig psykisk selvskading.» 

Selvskading er en mulighet for en viss 
kontroll, og et kommunikasjonsverktøy. 
Man kan ikke tvinge noen til å slutte  
med selvskading, det er en avgjørelse  
den enkelte må ta.
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Diskusjon
Denne artikkelen er å forstå som en begrenset kvalitativ 
undersøkelse. Vitenskapsteoretikere har påpekt at 
forskning handler om å finne underliggende strukturer, 
utover enkeltbeskrivelser eller kasuistikker (Kuhn, 
2012; 1962). Tre informanter er ikke et tilstrekkelig 
antall for å kunne postulere fellestrekk som måtte være 
ved fenomenet selvskading.

Når det er sagt, er det likevel mulig å påpeke noen 
fellestrekk ved de tre intervjuene:

Alle tre informanter forteller om selvskading som en 
type følelsesregulering, noe man gjør for å kunne fun-
gere i hverdagen. Det ligger en distraksjon og paradok-
sal lindring ved at den psykiske smerten gjøres fysisk. 
To av informantene beskriver selvskadingen som et 
språk, et ønske om kommunikasjon. Man kan også ane 
at de der og da har kjent en tilgrunnliggende ensomhet.

For alle de tre informantene var selvskading et 
innarbeidet handlingsmønster eller en kjent, destruk-
tiv mestringsstrategi i vanskelige perioder av livet, og 
relatert til en bakenforliggende tilstand.

Opplevelsen av møtet med helsevesenet er ulik, og 
to av informantene har overveiende gode erfaringer. 
Likevel husker alle et møte der fenomenet ble sett på 
moralsk, som et uttrykk for at informanten hadde feilet 
og burde «ta seg sammen».

De er positive til at brukererfaringer utnyttes, men 
ambivalente til mer åpenhet om fenomenet i media og 
undervisning.

Alle tre vektlegger at selvskading er et individuelt 
fenomen, med en individuell dynamikk. Helsearbeidere 
bør være varsomme med å formidle til en selvskader 
at man «forstår hvorfor». I den grad det går an å forstå 
fenomenet, krever det en forsiktig tilnærming til ved-
kommende over tid. 

Dette er i så fall i samsvar med et moderne viten-
skapsteoretisk fokus på «personalized medicine» 
(Solomon, 2015).

Avslutning
Filosofen Arthur Schopenhauer påpekte på 1800-tallet 
at det ligger noe paradoksalt livsbejaende i suicidalitet: 
Selvmorderen har hatt forventninger til tilværelsen som 
ikke er innfridd.

På samme måte kan selvskading ses som et fortvilet 
ønske om mestring, og om livet. 

Den chilenske poeten Raul Zurita (f. 1950) er nylig 
oversatt til norsk (Zurita, 2020). I et dikt beskriver 
Zurita hvordan han etter en opprivende hendelse kom 
til å brennemerke seg selv. Han gis siste ord:

Jeg ødela mitt forferdelige ansikt 

Foran speilet 

Jeg elsker deg – sa jeg til meg selv
– jeg elsker deg

Jeg elsker deg høyere enn noe annet 
i verden
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Både voksne og ungdommer kan rammes 
av ustabil personlighetsforstyrrelse. 
Men mange helsearbeidere vil ikke gi 
en slik diagnose til ungdommer, ifølge 
psykologspesialist Anne Brager-Larsen. 

MANGE BEHANDLERE i Barne- og ungdomspsy-
kiatrien (BUP) har trolig jobbet med ungdommer 
som kunne fylt kriteriekravene til ustabil person- 
lighetsforstyrrelse, ifølge psykologspesialist 
Anne Brager-Larsen. 

– Vi tror at mange ikke har blitt skikkelig 
utredet, og at de ikke har fått spesifikk behand- 
ling for de vanskene de har. Mange behandlere 
kvier seg for å sette denne diagnosen på unge 
mennesker, sier Brager-Larsen, som er stipendiat 
ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo 
Universitetssykehus.   

Tror det vil gå over 
Hun støtter seg både på internasjonal forskning 
og egne erfaringer. I en studie av over 500 
psykologer, fant forsker Elisabeth Laurenssen og 
kolleger i 2013 at de fleste hadde behandlet unge 
med tegn på ustabil personlighetsforstyrrelse. 
Men kun en liten andel hadde satt diagnosen, og 
enda færre hadde gitt behandling som var spesi- 
fikt rettet mot disse vanskene. Hovedårsaken var 
en oppfatning av at personlighetsproblemer i 
ungdomstiden er forbigående.  

Forskningsresultatene samsvarer med Brager- 
Larsens erfaring fra samtaler med ungdommer i 
denne risikogruppen og andre behandlere i BUP. 
De siste årene har hun jobbet med temaet i en 
doktorgrad. 

– Jeg er svært uenig i en slik tankegang, 
etter å ha sett hvor problematisk mange av disse 
ungdommene har det, sier hun. 

Lav livskvalitet 
Personer med ustabil personlighetsforstyrrelse 
(også kalt borderline personlighetsforstyrrelse) 
kan oppleve intense og ustabile følelser, 
identitetsproblemer, ustabile forhold til andre, 
impulsivitet og selvdestruktive tanker og hand- 
linger, ifølge Store norske leksikon. 

– I studier av livskvalitet blant mennesker 
med ulike typer lidelser, er det ofte de med usta- 
bil personlighetsforstyrrelse som skårer lavest. 
Det er vanskelig stadig å komme i konflikter 
og hele tiden være bekymret for relasjonen til 
andre, sier Brager-Larsen. 

Ett av kriteriene for diagnosen – som ikke 
alltid, men ofte er til stede – er selvskading og 
selvdestruktiv atferd. 

– Hvis du har vansker med å regulere atferd, 
tanker og følelser, vil du få store problemer i et 
samfunn som vektlegger kontroll av impulser for å 
lykkes. Om vi ikke hjelper unge med denne typen 
reguleringsvansker, og ikke ser etter det engang, 
vil de sannsynligvis fortsette å slite med det. 

Hadde ingen verktøy 
Brager-Larsens interesse for ustabil personlig- 
hetsforstyrrelse blant unge med selvskadings- 
problematikk oppstod i 2013, da den australske 
professoren Andrew Chanen var på Norgesbesøk 
og snakket om temaet på Schizofrenidagene.  

– Jeg spurte meg selv om jeg var blind, jeg 
jobbet jo med ungdommer med tilbakevendende 
selvskading og reguleringsvansker. Hadde disse 

Unge som skader seg selv: 

– Vi må være åpne for at de kan ha 
ustabil personlighetsforstyrrelse 

Av Silje Pileberg 
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hatt problemer forenlig med en personlighets-
forstyrrelse uten at jeg hadde sett det? 

Hun dro tilbake til kontoret i BUP og lette 
gjennom de instrumentene de brukte der. 

– Det fantes noen instrumenter for å 
kartlegge dette blant voksne, men ingen for å 
kartlegge det blant ungdommer og barn.

103 ungdommer 
Andrew Chanen er grunnlegger og leder av 
HYPE-programmet i Melbourne, som legger vekt 
på tidlig intervensjon hos ungdom med ustabil 
personlighetsforstyrrelse. 

Chanen skrev i 2013 at det å sette en slik 
diagnose før fylte 18 år lenge har vært kontro-
versielt, men at 3 prosent av unge sannsynligvis 
er rammet. Hos unge pasienter i psykiatrien kan 
det gjelde så mange som 22 prosent, men her er 
forskningen begrenset.  

Brager-Larsen kontaktet professor i medisin 
Lars Mehlum og forsker og barnepsykiater Pål 
Zeiner. De startet et stort forskningsprosjekt 
der 103 ungdommer i alderen 12 til 18 år blir 
intervjuet og kartlagt. Alle har opplevd tilbake-
vendende villet egenskade, som omfatter både 
selvskading og selvmordsforsøk. 

Forskerne ønsker blant annet å finne ut hvor 
mange som fyller kriteriekravet for en ustabil 
personlighetsforstyrrelse og hva som eventuelt 
skiller dem fra de andre.

– Vi spør oss for eksempel om de som oppfyl-
ler kriteriekravet har flere diagnoser totalt, mer 
traumer, om de mestrer problemer forskjellig og 
om det er forskjeller i følelsesregulering. Dette 
er viktige ting å finne svar på, slik at vi finner ut 
hvordan vi best kan hjelpe dem. 

Det finnes behandling 
Hun forstår skepsisen til å gi unge en slik diagnose. 

– Bare navnet på lidelsen gjør at enhver kan 
steile. Det er som om vi signaliserer at det er 
noe i veien med personligheten din, og det er det 
jo ikke! Jeg skulle gjerne sett at vi kalte denne 
diagnosen for noe annet, sier hun.

For eksempel kunne det kalles «emosjonell 
dysreguleringsvanske,» foreslår hun, for vanskene  
handler i bunn og grunn om gjennomgripende 
vansker med å regulere tanker, følelser og atferd. 

Før tenkte man også at hvis man får en slik 
diagnose, vil man ha det for resten av livet. Men 
slik er det ikke lenger, forsikrer hun. 

– Nyere forskning viser at man kan gå inn og 
ut av en slik diagnose, og at mennesker plages 
mer i enkelte perioder enn andre. 

Dessuten kan man få betydelig hjelp av 
behandling, både til å forstå hva som gjør ting 
vanskelig, men også til å håndtere det vanske- 
lige på mer konstruktive måter, påpeker Brag-
er-Larsen. Nyere studier har også tydet på at 

pasienter kan bli helt friske, ifølge Rådet for 
psykisk helse. – Når vi vet at vi har muligheten 
til å forebygge eller behandle tidlig, er det veldig 
dumt å vente til ting har blitt kronisk, mener 
Brager-Larsen. 

Må utrede skikkelig 
I dag er dialektisk atferdsterapi (DBT) en av 
de tilrådte behandlingene for tilbakevendende 
selvskading og ustabil personlighetsforstyrrelse. 
Flere studier av Lars Mehlum og kollegaer, den 
siste fra 2019, tyder på at slik behandling kan 
hjelpe mot gjentatt selvskading både på kort og 
lang sikt, men kanskje ikke mot alle de andre 
problemene pasienten har. 

En annen behandlingsform som har vist gode 
resultater for ustabil personlighetsforstyrrelse er 
mentaliseringsbasert terapi for ungdom (MBT). 

Et av målene i Brager-Larsen og kollegaenes 
forskning er å finne ut hvordan problemene best 
kan møtes. Det verste behandlere kan gjøre er å 
lukke øynene, mener hun.  

– For å kunne gi spesifikk og presis behand- 
ling må vi utrede skikkelig, sånn at vi gir riktig 
behandling for rett problem.  

Et eksempel kan være unge med en over-
dreven interesse for sex. Dette kan være helt 
normalt, eller det kan være et symptom på en 
manisk fase. Det kan også være del av en person-
lighetsproblematikk, der søken etter anerkjen-
nelse og frykt for å bli avvist kan lede til ukritisk 
og potensielt selvdestruktiv atferd, forklarer 
Brager-Larsen. 

– Utredningen er psykisk helseverns blod-
prøve: De verdiene vi finner, bør styre hvilken 
type behandling vi skal gi.  

OM PROSJEKTET

Forskningsprosjektet «Villet egenskade hos barn og unge i 
alderen 12–18» er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning og -forebygging, Barne- og ungdoms- 
psykiatrisk avdeling og Forsknings- og innovasjonsavdelingen, 
de to siste ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo  
Universitetssykehus. 

103 ungdommer med selvskadingsproblematikk kartlegges  
og intervjues. I en av studiene undersøker forskerne hvor mange 
i denne gruppen som fyller kriteriekravet for ustabil personlig- 
hetsforstyrrelse, og hvordan disse ungdommene eventuelt skiller 
seg fra andre. De første resultatene fra studien ventes å være 
klare våren 2021.  

Forskerne skal intervjue ungdommene igjen etter 1, 5 og 10 år. 
Den første oppfølgingsundersøkelsen er påbegynt.

Kilde: Psykologspesialist og forsker Anne Brager-Larsen 
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VÅR TIDS STADIG ØKENDE flora av 
psykoterapeutiske skoleretninger 
bærer dessverre ofte mer preg av 
lingvistiske manøvrer for å finne 
opp nye og tidsriktige begreper 
på kjente prosesser enn genuin 
originalitet. Ett av unntakene de 
siste årene er dialektisk adferds- 
terapi (DBT) (Linehan, 1993; Swales, 
2019). Dette er også en terapeutisk 
nyvinning for en pasientgruppe i 
psykisk helsevern som trenger det 
mest – pasienter med borderline 
personlighetsforstyrrelse med 
selvskading og vedvarende suici-
dalitet. Dialektisk adferdsterapi 
har siden 1990-tallet med rette 
oppnådd konsensus i suicidologiske 
miljøer som «the treatment of 
choice» i denne sammenheng. DBT 
er imidlertid mer enn en variant 
av individuell psykoterapi; den 
er et multimodalt og balansert 
program som blant annet består 
av individuelle terapisesjoner, 
ferdighetstrening individuelt og i 
gruppe, og telefoncoaching med 
terapeuten mellom sesjonene, samt 
at terapeutene arbeider systematisk 
i team. Dette gjør selvsagt også  
terapiformen mer logistisk krevende  
enn tradisjonell individuell psyko- 
terapi. Den nevnte balansen gjelder 
også innholdet i terapien. Mest  
sentralt i så måte er balansen 
mellom validering og Rogeriansk 
ubetinget positiv anerkjennelse på 
den ene siden, og bevisstgjøring om 
dysfunksjonelle konsekvenser av 
egen adferd og tiltak for å erstatte  
denne med mer adaptive ferdig- 
heter og adferdsformer på den 
annen side. Det er dette betegnelsen  
dialektisk henspiller på: en dyna-
misk vekselvirkning, syntese 
og balanse mellom motpoler. 
Mindfulness er også sentralt, 

inspirert av zen-buddhistisk medi-
tasjon. Utvikleren av dette kreative 
og nyskapende terapiregimet er 
Marsha Linehan (f. 1943).

Hennes historie ble for første 
gang allment kjent da New York 
Times i 2011 publiserte et intervju 
som ble gjort i etterkant av et 
foredrag Linehan hadde holdt på 
Institute of living i Connecticut, hvor 
hun hadde fortalt om hvordan 
hun ved 17-årsalder utviklet 
eskalerende borderline-symptomer 
med selvskading og ble innlagt 
på nettopp denne institusjonen. 
Behandlingen hun fikk der bidro 
dessverre til at problemadferden 
eskalerte ytterligere til livstruende 
selvskading og selvmordsforsøk. 
Hun ble derfor overført til høysik-
kerhetsavdelingen og skjermings- 
avdeling med kontinuerlig obser-
vasjon. Der kunne hun blant annet 
stå på en benk og stupe ned i gulvet 
med hodet først for å ta livet av seg. 
Den unge pasienten skaper også 
massive motoverføringsreaksjoner 
hos personalet som ikke aner sin 
arme råd. Marsha blir behandlet 
med høye doser av medikamenter 
og serier av elektrosjokkbehand- 
ling. Så en dag får hun innenfor en 
religiøs ramme en erkjennelse av 
sin livsoppgave, «my wow to God» 
som hun kaller den – «I would get 
myself out of hell – and that once I 
did, I would find a way to get others 
out of hell, too». Marsha Linehan 
har da vært pasient på institusjo-

nen i litt over to år, mye av denne 
tiden tilbrakt i isolasjon, men  
under overvåkning på skjermings- 
avdeling. Hun blir etter hvert 
utskrevet og tar fatt på sin livs- 
oppgave.

Begge disse faktorene – tera-
piens suksess med en vanskelig 
pasientgruppe og opphavsper-
sonens forvandlende livshistorie 
– bevirker at jeg starter lesningen 
med meget store forventninger. 
Boken begynner med forfatterens 
oppvekst i en velstående, tids- 
typisk familie i Tulsa, Oklahoma. 
Til tross for den perfekte ytre 
rammen er familiemiljøet ved-
varende invaliderende for unge 
Marsha, som av moren både blir 
ufordelaktig sammenlignet med 
sine fire brødre og sin søster Aline,  
andre unge jenter i familiens om- 
gangskrets, samt tidens utbredte 
rolleforventninger til unge jenter. 
I skolesammenheng er Marsha 
utadvendt, livlig og populær. Selv 
ikke de nærmeste har noen anelse 
om den indre smerten bak fasaden 
før hennes liv plutselig rakner da 
hun er 17 år og innleggelsen ved 
den psykiatriske institusjonen er 
et faktum. Hun beskriver hvordan 
aspekter ved behandlingen hun 
fikk ved institusjonen bidro til at 
problematferden eskalerte, men 
også hvordan sider ved institu- 
sjonen virket i gunstig retning 
ved at hun følte seg verdsatt og 
validert som den hun var av den 

Liv verdt å leve – historien om  
Marsha Linehan og DBT

Anmeldt av Kim Larsen

Begge disse faktorene – terapiens suksess med  
en vanskelig pasientgruppe og opphavspersonens  
forvandlende livshistorie – bevirker at jeg starter  
lesningen med meget store forventninger. 
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unge terapeuten dr. O`Brian og av 
medpasienten Sebern Fisher.

Etter oppholdet på institusjonen 
begynner «and get others out of hell 
too»-delen av hennes livsprosjekt.  
Marsha forsøker å ta igjen det 
forsømte av skolegangen og sikter 
mot å bli psykiater. Hennes mål 
står hele tiden fast, men hun bytter 
underveis fra psykiater til psykolog 
siden dette yrket var mer direkte 
orientert mot psykoterapi som var 
hennes hovedinteresse. Forfatteren 
beskriver hvordan hun kommer 
over de ulike bestanddelene av DBT 
ved å «tenke utenfor boksen», blant 
annet ved å bruke sine erfaringer 
fra sitt familiemiljø og sine erfa-
ringer som pasient, en vedvarende 
men i innhold skiftende religiøs 
og spirituell praksis, og et lengre 
opphold i et buddhistkloster.

Med bestanddelene til DBT på 
plass starter kampen for å forske, 
publisere, og skaffe anerkjennelse 
for terapiformen i akademiske og 
kliniske miljøer. Veldig mye av 
boken dreier seg om dette. Forfat-
teren gir klart uttrykk for at hun 
har svært dårlig hukommelse for 
hendelser og oppgir at hun primært 
husker «flashbulb-memories».  
Denne mangelen bøtes på ved at 
nøkkelpersoner i hennes liv blir 
bedt om å skrive korte skildringer 
av forskjellige begivenheter. I 
en setting som dette, blir disse 
imidlertid lett hagiografisk ori-
enterte tekster. Forfatterens egen 
fremstilling fokuserer ganske 
ensidig på kampen for DBT på en 
måte som også kan virke nokså 

narsissistisk og selvpromoterende. 
Konfliktlinjene i kampen for DBT 
og delvis også begrunnelsen for 
deler av terapien er ofte også 
beskrevet nokså svart/hvitt; det er 
liksom aldri tvil om hvor leserens 
sympati bør ligge eller hva man bør 
mene. Det instrumentelle fokuset 
i fremstillingen bevirker kanskje 
også at en ikke kommer særlig inn 
på mennesket Marsha Linehan, 
og det gjør dessverre også boken 
nokså endimensjonal og «flat». 
Dette til tross for at forfatteren med 
stort mot forteller om begivenheter 
fra sitt liv som det kunne være fris-
tende å utelate fra en selvbiografi.

På grunn av min beundring 
for terapiformen DBT starter jeg 
lesningen med betydelig interesse 
og velvilje, men engasjementet 
dabber av utover i fremstillingen. 
Forfatteren fremstår ikke som 
noen stor stilist, språket er lite 
ornamentert og metaforisk, men 
veldig empirinært, denotativt og 
beskrivende. Jeg tar meg selv i å bli 
minnet på et sitat av filosofen og 
historikeren Arnold Toynbee som 
satirisk karakteriserte en kollegas 
studie av historie for å være «just 
one damned thing after another». 
Selv om Linehan byr på sine ofte 
dramatiske kamper for DBT, blir 
fremstillingen litt repeterende og 
fargeløs.

Til tross for disse innvendinger 
er dette en viktig bok. Som en av 
nestorene i amerikansk psykiatri 
(en av arkitektene bak DSM 4 og 
senere kritiker av både den og 
DSM 5), Allen Francis, skriver i 

forordet (han var forresten nettopp 
på Norgesbesøk og ble intervjuet i 
Tidsskrift for Norsk Psykologforen-
ing, se Gulliksen, 2019) er innholdet 
i boken «liberating for everyone 
suffering from similar problems 
– past, present and future». I tråd 
med dette har forfatteren selv valgt 
følgende som motto for boken:  
«If I can do it, you can do it».

DBT har bidratt til et bedre liv 
for en pasientgruppe med store 
lidelser som psykisk helsevern 
tidligere har hatt begrensede 
muligheter for å hjelpe i sitt 
psykoterapeutiske armamen- 
tarium. En biografisk fremstilling  
av hvordan DBT ble til og kampen 
for anerkjennelse har derfor inte- 
resse selv om boken kan kritiseres 
ut fra stilistiske og litterære krite- 
rier. Marsha Linehan har med sin 
nyskapende terapiform bidratt til 
at tusenvis av pasienter har kunnet 
gjøre nettopp det som beskrives 
i bokens tittel – «building a life 
worth living».
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Stabile tal for  
sjølvmord i Noreg 

Av Silje Pileberg 

DET VAR 650 SJØLVMORD i Noreg i 2019, ifølgje tal frå 
Dødsårsakregisteret publisert av Folkehelseinstituttet. 
Dette er på linje med tidlegare år og ein svak nedgang 
frå 2018, då 674 personar tok livet sitt, ifølgje Ping Qin, 
professor i medisin ved Nasjonalt senter for selvmords-
forskning og -forebygging (NSSF). 

– Dei siste 15 åra har vi ikkje sett nokon tydeleg ned-
gang i talet på menneske som tar livet sitt. Sjølvmords-
førebygging er framleis utfordrande og krev ein innsats 
på alle nivå, seier ho. 

I Regjeringens handlingsplan for forebygging av 
selvmord 2020–2025 skisserast det ein nullvisjon for 
sjølvmord i Noreg. 

– Skal ein ha sjanse til å nå eit slikt mål, må det 
investerast langt meir både i forsking og førebygging, 
seier Qin. 

Høge tal i Troms og Finnmark 
I 2019 var det 465 menn som tok livet sitt, versus 185 
kvinner. 32,8 prosent av dei som døydde, var unge 
vaksne mellom 20 og 39 år, medan 44,6 prosent var 
mellom 40 og 64. Både kjønns- og aldersfordelinga er  
på linje med åra før, ifølgje Qin.

To grupper stikk seg likevel ut i 2019: Blant menn 
mellom 25 og 29 år var det 50 personar som tok livet 
sitt, noko som er høgare enn i perioden 2004–2018, då 
talet låg mellom 29 og 40. Også blant innbyggjarar i 
Troms og Finnmark er tala høgare enn vanleg, her ser 

Qin nesten ei dobling i forhold til gjennomsnittet  
for dei fem åra før.  

– Ut frå dataa ser vi ikkje årsakene til desse 
endringane. Vi veit heller ikkje om det er snakk om 
årsfenomen eller om tala representerer meir varige 
endringar, seier Qin. 

Sjølvmordsmetodar i endring
Nesten halvparten av dei som tok livet sitt i 2019, valde 
henging eller kveling som metode. Andre hyppig brukte 
metodar var skyting blant menn og forgifting blant 
kvinner. 

– Dette stemmer med observasjonar om at henging 
har blitt ein stadig meir vanleg sjølvmordsmetode siste 
åra. Dette er ei stor utfordring i sjølvmordsførebygging. 
Her er det umogleg å avgrense tilgangen til materiale 
i samfunnet, men vi må gjere vårt beste for å redusere 
tilgangen på stader der vi veit det finst folk i risiko- 
sonen, seier Qin. 

Uvisse tal for 2020 
Mange har spurt seg kva følgjer Covid-19 vil ha for 
psykisk helse og sjølvmordsstatistikken. Til no finst det 
berre tal for dei tre første månadene av pandemien, 
mars, april og mai i 2020, og i den perioden gjekk tala 
svakt ned i forhold til tidlegare år. 

Ping Qin har tidlegare peika på fleire moglege for- 
klaringar til nedgangen, for eksempel ei oppleving av eit 
sterkare fellesskap, store pakkar med økonomisk støtte 
og eit breitt spekter av førebyggjande tiltak. 

– Tidlegare vanskar blir kanskje også mindre 
presserande når pandemien trugar alle og heile sam- 
funnet. Kanskje opplever vi livet som meir verdt å ta 
vare på, seier ho. 

Den fulle statistikken for 2020 kan ifølgje Folkehelse- 
instituttet bli klar i juni 2021, og da vil dataa for 2019 gje 
eit godt samanlikningsgrunnlag, ifølgje Ping Qin. 

Tala for sjølvmord i Noreg er 
nokså stabile for 2019 i forhold 
til tidlegare år, ifølgje Ping Qin, 
professor i medisin ved NSSF.  
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Møter, kurs og konferanser

 Hele året Vivat-kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»  
holdes gjennom hele året på ulike steder i Norge

 2021 

 19. og 20. mai  11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, Oslo

 10. september  Verdensdagen for selvmordsforebygging

 21.–24. september  31st IASP World Congress, Gold Coast, Australia

 10. oktober  Verdensdagen for psykisk helse

 13.–15. oktober  The ISSPD Personality Disorder Congress, Oslo

 24.–27. oktober IASR, AFSP International Summit on Suicide Research, Barcelona, Spania

Se www.selvmord.no  
for mer informasjon om 

arrangementene
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