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Forord
Ved utløpet av 2016 la Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging bak seg et år som var fylt
av nye utfordringer og oppgaver, men også gode
anledninger til å ta et tilbakeblikk over de 20 år som
senteret har eksistert siden opprettelsen i 1996. Hva
har vi oppnådd på denne tiden? Senterets forskning
har blant annet vist at en svært stor andel av alle
selvmord i landet utføres av personer som er under
behandling i psykisk helsevern, og at mer enn halvparten av alle innleggelser i akuttpsykiatrien skjer på
grunn av suicidal atferd. I kjølvannet av slike funn
har NSSF utviklet en mengde forebyggende tiltak og
kompetansehevende tiltak gjennom de siste 10–20 år.
Senterets forskning har også identifisert viktige risikofaktorer for suicidal og selvskadende atferd, ikke
minst blant unge, samtidig som man har vist at altfor
mange får liten eller ingen behandling for slike problemer. NSSFs forskning har bidratt til å utvikle og
effektevaluere nye behandlingsformer som i dag tas
i stadig større grad i bruk både i Norge og andre land.
NSSF har selv utdannet tusenvis av behandlere i nye
kunnskapsbaserte behandlingsmetoder og gitt bistand
og hjelp til langt flere gjennom produksjon av elæringsressurser, lærebøker, nettressurser og andre
verktøy. Senteret har utdannet en lang rekke fagfolk
i å bli eksperter på selvmordsforebygging gjennom
masterprogrammet som NSSF opprettet ved UiO
i samarbeid med andre sentra. I løpet av de siste 20
årene har NSSF også stått sentralt i utarbeidelse av
nasjonale strategier for forebygging og av faglige
veiledere og retningslinjer. Senteret har arbeidet for
å mobilisere fagfolk og frivillige i mange leire og skape
nettverk på tvers gjennom avholdelse av mange nasjonale konferanser samt noen internasjonale, nettverkskonferanser for forebygging samt nettverksmøter
i utallige sammenhenger. NSSF har hatt et god samarbeid med frivillige organisasjoner og har endog
bidratt til at enkelte har sett dagens lys, blant annet
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).

Senteret har også arbeidet for å bygge internasjonale
nettverk og har bidratt aktivt for å utvikle internasjonale organisasjoner på det selvmordsforebyggende
området og har arbeidet for å redusere stigmaet som
har vært knyttet til selvmord.
Listen over hva som er gjort og hva som er oppnådd
kunne gjøres meget lang. Ved NSSF føler vi derfor
grunn til å være stolte og glade over hva vi har gjort
og over alle de positive møtene vi har hatt gjennom
årene med utallige gode samarbeidspartnere. Men
samtidig er vi også ydmyke overfor kjensgjerningen
at det fortsatt er 5-600 personer som årlig dør ved
selvmord i Norge. Fortsatt er det altfor mange som
ikke får effektiv hjelp i tide når de er i selvmordskrise
eller bruker selvskading som problemløsning. Fortsatt
er det altfor mange som blir etterlatte eller pårørende
i forhold til selvmordsatferd og fortsatt får altfor
mange ikke god nok hjelp. NSSFs medarbeidere vil
derfor fortsette å utvikle ny kunnskap, formidle den
og gi råd og veiledning til myndigheter, tjenesteytere,
frivillige organisasjoner og til pressen og vi vil samarbeide med alle gode krefter for at Norge fortsatt skal
holde et høyt fokus på selvmordsforebygging i årene
som kommer.

Oslo, april 2017
Lars Mehlum
Professor dr med
Senterleder
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Nasjonalt senter for
selvmordsforskning
og -forebygging
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ble etablert 1. januar 1996 og er det nasjonale kompetansesenteret på det suicidologiske
fagfeltet i Norge.
Senteret blir finansiert ved tilskudd over Statsbudsjettet via Helsedirektoratet, men også gjennom
eksterne prosjektmidler eller en kombinasjon av
disse.

FORANKRING
NSSF er organisatorisk forankret ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet
i Oslo.

FORMÅL
NSSF er gitt i oppdrag å utvikle, vedlikeholde og spre
kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge samt å bidra til bedre livskvalitet
og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.

NSSF kjerneoppgaver

•• Forskning og fagutvikling
•• Utdanning og rådgivning
•• Formidling
FAGLIG ORIENTERING
NSSF forholder seg til selvmordsproblematikken ut
fra flere faglige vinklinger. Senterets medarbeidere
har spisskompetanse innen psykiatri, psykologi, epidemiologi, samfunnsvitenskap og statistikk.
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ORGANISERING OG TILSATTE
Organisering av senterets virksomhet
Virksomheten ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging var i 2016 ledet av Lars
Mehlum (og i Mehlums fravær, Erlend Mork). Senteret
var organisert i en forskningsenhet ledet av Erlend
Mork, en undervisningsenhet ledet av Anita Johanna
Tørmoen og en formidlingsenhet ledet av Anita Kjølsrud. Forskningsenheten bestod av to tematiske grupper; «Klinisk selvmordsforskning» ledet av Erlend
Mork og ‘Registerforskning om selvmord og selvskading’ ledet av Ping Qin. Med utgangspunkt i senterets
samfunnsoppdrag og spesielle oppdrag gitt av Helsedirektoratet ble det på det årlige strategiseminaret
satt opp mål og delmål for 2016. Gjennomføring av
vedtatte tiltak ble fulgt opp i råd og utvalg som
forskningsutvalg, utdanningsutvalg og nettredaksjon
og ved faste sentermøter i løpet av året.

Oversikt personell 2016:
Ledergruppe

•• Lars Mehlum, dr.med., spesialist i psykiatri,

professor, senterleder, 100 % stilling
•• Erlend Mork, Ph.D., spesialist i klinisk psykologi,
førsteamanuensis, forskningsleder, 100 % stilling
•• Anita Kjølsrud, cand. mag., administrativ leder/
studiekonsulent, 100 % stilling
•• Ping Qin, dr. med., spesialist i psykiatrisk
epidemiologi, professor, 100 % stilling
•• Anita Johanna Tørmoen, cand. paed.,
forsker, 100 % stilling

Forskning/fagutvikling:

•• Lisa Victoria Burrell, mastergrad i psykologi,
forsker, 100 % stilling

•• Aleksandra Eriksen Isham, student, vitenskapelig
assistent, 20 % stilling

•• Kim S. Larsen, cand. psychol., spesialist i klinisk
psykologi, universitetslektor, 20 % stilling

•• Karoline Lindquist, cand. psychol., spesialist i

klinisk psykologi, universitetslektor, 40 % stilling

•• Quirino Puzo, mastergrad i statistikk, stipendiat,
100 % stilling

•• Ruth-Kari Ramleth, cand. med., spesialist i barne

og -ungdomspsykiatri, stipendiat, 50 % stilling
•• Ingeborg Rossow, dr. philos., professor, 20 % stilling
•• Barbara Stanley, ph.d., professor, 20 % stilling
•• Fredrik A. Walby, cand. psychol., spesialist i klinisk
psykologi, forsker og spesialpsykolog, 100 % stilling

Administrative støttefunksjoner til forskning
og fagutvikling

•• Wenche Andreassen, administrasjonskonsulent,

100 % stilling
•• Ina Bekkevold-Jernberg, utdanningskoordinator,
100 % stilling i 11 mnd
•• Mari Nenningsland Edvardsen,
utdanningskoordinator, 100 % stilling i 1 mnd
•• Egil Haga, dr. philos., prosjektkoordinator,
100 % stilling
•• Hanne Holmesland, cand. philol., nettredaktør,
pressekontakt, koordinator Suicidologi, 100 % stilling
•• Anine Therese Kildahl, mastergrad i sosialpsykologi, prosjektmedarbeider, 100 % stilling
•• Lien My Diep, cand.scient., statistiker, 20 % stilling
•• Martin Øverlien Myhre, mastergrad i læring
i komplekse systemer, prosjektmedarbeider,
100 % stilling
•• Hilde Thomassen, psykiatrisk sykepleier,
prosjektmedarbeider, 50 % stilling
•• Katinka Tobiasson, master i engelsk språk og
litteratur, administrasjonskonsulent, 100 % stilling
•• Hanne Sofie Wernø Nilsson, student,
prosjektmedarbeider, 20 % stilling
•• Kirsti Amundsen, cand. philol., informasjons
konsulent/bibliotekar, 30 % stilling, permisjon
•• Unni Boberg, cand. mag., administrativ leder,
100 % stilling, permisjon
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Samarbeid og nettverk,
nasjonalt og internasjonalt.
Brukermedvirkning
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NASJONALT SAMARBEID
Samarbeid med kunnskaps- og
kompetansesentre
NSSF deltok i 2016 på 2 samarbeidsmøter for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og
velferdsområdet i regi av Helsedirektoratet. Det årlige
faste suicidologiske fagmøtet for forskere og andre
ansatte fra RVTSene, VIVAT, LEVE, Folkehelseinstituttet
og NSSF ble gjennomført i Trondheim med utveksling
av kunnskap og erfaringer fra pågående forskningsprosjekter og forebyggingstiltak.

Samarbeid med brukerorganisasjoner
og frivillige organisasjoner
I løpet av året har NSSF hatt gjensidig samarbeid med
en rekke frivillige organisasjoner. NSSF har fast etablert samarbeid med Landsforeningen for etterlatte
ved selvmord (LEVE) om felles arrangement for markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging.
I 2016 etablerte vi et samarbeidsprosjekt med Norges
Røde Kors om utvikling av kurs for menige medlemmer og ledere av organisasjonen i å oppdage og intervenere ved selvmordsfare. Røde Kors er også en
samarbeidspartner for NSSF i utvikling av European
Alliance Against Depression (EAAD) tiltak i Norge.
I tillegg har NSSF gitt faglige råd og vært dialogpartner til Redd Barna, Kirkens SOS og Pårørende innen
Psykisk helse (LPP).

Universitetet i Oslo (UiO)
NSSF er et forskningssenter ved Institutt for klinisk
medisin. Vi samarbeider med psykoterapi- og psykoseforskningsmiljøene ved instituttet, blant annet med
NORMENT i prosjektet Suicidal atferd og selvskading
hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse.
NSSF har omfattende og nært samarbeid med NKVTS
(UniRand) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) gjennom driften av masterprogrammet
i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

Kliniske miljøer
NSSF har forskningssamarbeid med helseforetak i og
utenfor Oslo.
Studien om behandling av selvskadende og suicidal
ungdom gjennom bruk av Dialektisk atferdsterapi har
omfattet flere kliniske enheter ved Oslo universitetssykehus. Vi samarbeider også med Akershus univer-

sitetssykehus om prosjektet Family-Based Treatment Of
Depressed Adolescents: A Randomized Controlled Trial
With Clinic-Referred Adolescents og med Haukeland
Universitetssjukehus i Bergen gjennom SIPEA-studien
Bergen Psykoseprosjekt, med Oslo universitetssykehus
om prosjektet Villet egenskade – atferd og symptomer på
Borderline personlihetsforstyrrelse hos ungdom som er
i kontakt med psykisk helsevern, med Stavanger universitetssjukehus/Universitetet i Stavanger om prosjektet Safe clinical practice for patients hospitalized in a
suicidal crisis og med Sintef Helse og Bjørgvin DPS om
prosjektet Selvskading blant pasienter som mottar poliklinisk psykiatrisk behandling – en nasjonal studie.
NSSF har i løpet 2016 samarbeidet med en rekke helse
foretak om implementering av Dialektisk atferds
terapi, gitt råd og klinisk veiledning og deltatt på
interne møter ved kliniske enheter som vurderer
å starte med DBT. Nettverket for klinikker som benytter DBT som behandlingsmetode, etablert i 2015, er
i 2016 videreutviklet som fagutviklingsverktøy for
systematisk evaluering av klinisk virksomhet og som
plattform for etablering av forskning på effekt av
behandling.

Annet samarbeid
NSSF har i 2016 fortsatt sitt samarbeider med Kriminalomsorgsdirektoratet og fengselsetaten i utvikling
av opplæringsmateriell for ansatte for å styrke innsatsen for forebygging av selvmord og selvskading
blant innsatte.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Columbia University (NY)
NSSF har et godt og nært samarbeid med det sterke
selvmordsforskningsmiljøet ved Columbia University
i New York. Professor Barbara Stanley ved Columbia
er også tilsatt i bistilling ved NSSF. I tillegg har flere
andre forskere ved Columbia vært involvert i forskning
og undervisningsvirksomhet ved senteret. Det gjelder
særlig professor Katherine M Shear i forbindelse med
Komplisert sorgterapi og psykologene Tony DuBose
og Andre Ivanoff i forbindelse med Dialektisk atferds
terapi.

Internasjonale organisasjoner
NSSF er aktivt engasjert i flere internasjonale organisasjoner med sterk relevans for senterets faglige
oppgaver.
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NSSF er blant annet representert i den internasjonale
organisasjonen for selvmordsforebygging (IASP) sine
styrende organer ved senterleder Lars Mehlums medlemskap i College of presidents, ledelse av Ringel
Award Committee og medlemskap i Scientific Committee for verdenskongressene til IASP og Erlend Morks
rolle som nasjonal representant for IASP i Norge.
Senterleder Lars Mehlum er også president-elect for
International Academy of Suicide Research (IASR)
og medlem av Scientific Board for organisasjonens
kommende verdenskongress. Senterleder er også
president for organisasjonen European Society for
the Study of Personality Disorders (ESSPD) som tilsvarende bidrar til økt samarbeid, særlig om klinisk
forskning med fokus på personlighetsforstyrrelser.
Ansatte ved NSSF deltar også i organisasjonene
American Association of Suicidology (AAS), American
Foundation for Suicide Prevention (AFSP) hvor senterets leder sitter i Research Advisory Board, og
i Association of Cognitive and Behavioral Therapies
(ABCT).

Andre internasjonale samarbeidspartnere
NSSF har et strategisk viktig samarbeide om implementering av dialektisk atferdsterapi internasjonalt
med Linehan Institute ved University of Washington
i Seattle, USA. I Europa har NSSF samarbeidet med
fagmiljøer i Storbritannia, Tyskland, Finland og
Danmark om ulike aspekter ved implementering av
dialektisk atferdsterapi.
NSSF har en rekke internasjonale samarbeidspartnere
i forskning. I 2016 har NSSF særlig videreført det
fruktbare og langvarige samarbeidet med selvmordsforskningsmiljøene ved Columbia University (Prof
Stanleys gruppe) og ved Montefiore Medical Centre
(Prof Millers gruppe), begge i New York, med forskere
i Sverige (Prof Mittendorfer-Rutz/Karolinska Institutet) og Danmark (Prof Nordentofts gruppe/Københavns Universitet) og med barnepsykiatrimiljøet ved
Helsinki Universitet (Dr Ranta).
NSSF har i flere år hatt rådgivende funksjon i utvikling av selvmordsforskning og -forebygging i Kina.

To av NSSFs medarbeidere, Ping Qin og Lars Mehlum,
er knyttet til Centre for Suicide Prevention Research
ved Shandong University, ett av de ledende universitetene i Kina. Qin er Distinguished Visiting Professor
både ved School of Public Health ved Shandong University, og Adjunct Professor ved Faculty of Psychology ved Huazhong Normal University i Kina. Qin har
også samarbeid med Center for Registerforskning ved
Aarhus Universitet i Danmark om flere vitenskapelige
studier.
NSSF fullførte i 2016 arbeidet som norsk samarbeids
partner i et omfattende selvmordsforebyggingspro
sjekt i Portugal (ved Universitetene i Lisboa og Porto
og den frivillige organisajonen EUTIMIA) finansiert
av det norske Utenriksdepartementet gjennom EOS
(EEA grants) for perioden 2014–2016. Ansatte ved
NSSF har i 2016 deltatt ved samlinger i Portugal og
Norge der overføring av kompetanse fra Norge til
Portugal har vært sentralt. NSSF har også høstet
verdifulle erfaringer som har vært nyttige i planlegging av forebyggingstiltak i Norge.
NSSF har siden 2013 deltatt i et samarbeidsprosjekt
om utvikling og implementering av undervisningsmateriell innen selvmordsforebygging rettet mot
lege- og psykologistudenter i Armenia. En delegasjon
fra Yerevan State Medical University i Armenia
besøkte høsten 2016 NSSF, oppholdet ble benyttet til
utveksling av erfaringer med organisering og gjennomføring av kompetansehevende tiltak.
NSSF har et utstrakt samarbeid med fagmiljøer
i Europa som danner den såkalte European Alliance
Against Depression (EAAD, se egen omtale) i utvikling
og bruk av forebyggingsverktøy for å redusere selvmord knyttet til depresjon. Denne alliansen er også
utgangspunkt for forskningssamarbeid. I 2016 har
senteret samarbeidet med en rekke fagmiljøer i og
utenfor EAAD om en søknad til Horizon 2020-programmet, med fokus på intervensjon overfor flyktninger med psykisk uhelse og selvmordsrisiko.
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Brukermedvirkning
Erfaringsbasert kunnskap gir viktige bidrag til NSSFs
forskning, utdanning og formidlingsvirksomhet.
Brukerperspektivet trekkes inn i planlegging og gjennomføring av forskningsvirksomheten, dette er ikke
minst sentralt i senterets kliniske studier og forebyggingsprosjekter der brukerrepresentanter er direkte
involvert i planlegging og gjennomføring.
NSSF har i 2016 samarbeidet med Landsforeningen
for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) om et informasjonsprosjekt om pårørendes situasjon ved suicidale kriser. NSSF har også søkt råd hos LPP i arbeidet
med en brukerstrategi for Kartleggingssystemet for
selvmord i psykisk helsevern og TSB.
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
er en viktig samarbeidspartner og kilde til erfaringsbasert kunnskap for NSSF. Dette samarbeidet er videreført i 2016 på flere ulike måter, fra møtepunkter på
ledelsesnivå, i felles fagmøter, samarbeid om Verdensdagen for selvmordsforebygging eller valg av strategier, faglige bidrag ved arrangementer og konferanser
og til uformell dialog ved behov.
Røde Kors er en viktig brukerstemme for NSSF
i utviklingen av EAAD-tiltak i Norge. Vi har i 2016
også utviklet et aktivt samarbeid med Norges Røde
Kors og Røde Kors ungdom om utvikling av kurs for
både menige medlemmer og ledere i organisasjonen
i å oppdage og intervenere ved selvmordsfare.

Arbeidet gjennom Stiftelsen Olafs Minnefond, opprettet av etterlatte ved selvmord, har fortsatt i 2016
når det gjelder fremme av selvmordsforebyggende
arbeid basert på et brukerperspektiv. I 2016 ble det
påny arrangert et større møte på Litteraturhuset
i Oslo i anledning Verdensdagen for Selvmordsforebygging og utdeling av Olafprisen.
Også i arbeidet med utvikling av veiledende materiell
for kommunene er brukerperspektivet trukket inn
gjennom tiltakets referansegruppe bestående av bruker og -pårørendeorganisasjonene Mental Helse Ungdom, LEVE, Landsforeningen for forebygging av
selvskading og selvmord (LFSS), og Landsforeningen
mot stoffmisbruk (LMS).
Ved omlegging av nettsidene våre ble det gjennomført
testing av nye sider der ulike brukergrupper (psykolog, lege, helsesøster, student, forsker, representant
fra LEVE) deltok for å vurdere brukervennligheten.
Ved alle undervisningsprogram og kurs som tilbys
av NSSF innhentes deltakernes tilbakemeldinger på
innhold og nytteverdi av undervisning. Disse tilbakemeldingene blir brukt underveis i det enkelte under
visningstiltaket til å forbedre kvaliteten, og de blir
brukt ved planlegging av nye undervisningstiltak.
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Forskning og
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NSSF har med sin forskning som hovedmål å fremskaffe ny kunnskap om suicidal atferd og selvskading
med og uten dødelig utgang, og om faktorer, forhold
og/eller tilstander som kan føre til høy risiko for slik
atferd. Vår forskning har tre hovedfokus:

•• Å fremskaffe ny kunnskap om forekomsten av

suicidal atferd og selvskading, samt årsaks- og
risikofaktorer for slik atferd i ulike grupper av
befolkningen og i ulike geografiske områder. Vi
betrakter suicidal og selvskadende atferd som i
høy grad interaktive fenomener som vil variere
avhengig av forholdet ved individet og miljøet og
vi studerer også hvordan risikofaktorer i befolkningen endrer seg over tid.

•• Å fremskaffe ny kunnskap om forekomsten av og
risikofaktorer for suicidal atferd og selvskading
innen kliniske populasjoner. Vi studerer faktorer
knyttet til den selvmordsnære og hjelperne og om
slike faktorer påvirker det kliniske forløpet etter
suicidal eller selvskadende atferd.

•• Å utvikle nye intervensjoner mot suicidal og selvskadende atferd og fremskaffe ny kunnskap om
effekter av disse.

NSSF har organisert sin forskningsvirksomhet i to
grupper – én med hovedfokus på kliniske studier og
én med hovedfokus på registerbaserte studier.

FORSKNINGSRESULTATER, PUBLIKASJONER
OG ANNEN FORMIDLING AV FORSKNING,
DOKTORGRADER
NSSF publiserte i 2016 8 artikler i fagfellebaserte tidsskrifter, 4 bokkapitler i sentrale norske og internasjonale fagbøker og holdt 25 presentasjoner ved nasjonale
og internasjonale vitenskapelige konferanser. Én
doktorgradsavhandling ble innlevert i 2016 med disputas fastsatt til første kvartal 2017. Senterets forskere
formidlet forskningsgenerert kunnskap på utdanningsprogrammene ved senteret og et høyt antall
foredrag og bidrag i ekstern undervisningssammenheng (76).

FORSKNING RELEVANT FOR PRAKSISFELTET
Forskningen, sammen med den kompetansen og det
nettverket som senteret bygger opp over tid gjennom
forskningsvirksomheten, bidrar på flere måter til
å spre kunnskap til praksisfeltet. Et godt eksempel på
dette er et nytt tiltak i 2016 – pilotimplementering av
flernivåintervensjon gjennom European Alliance
Against Depression (EAAD) for styrket omsorg og
behandling for personer med depresjon og suicidal
atferd. Sentralt i EAAD er tanken om å nå lenger ut
med intervensjonene – derfor er nøkkelpersoner og
arenaer i lokalsamfunn og kommuner de sentrale
arenaene for både intervensjonen i seg selv og tilpasning, spissing og utvikling av intervensjonen. Dette
skjer på flere nivåer, gjennom engasjering av brukerorganisasjonene i styringsarbeidet, gjennom bygging
av bredt sammensatte regionale nettverk som gir råd
om prioriteringer og behov lokalt og gjennom direkte
brukerevalueringer av verktøy som for eksempel et
veiledet selvhjelpsverktøy eller e-læringsprogram.
Intervensjonen skal evalueres gjennom systematisk
brukerevaluering fra pasienter og personer i tjenesteapparatet som mottar kompetansehevende tiltak.
Kombinasjonen av deltakelse i internasjonale nettverk
bygd opp igjennom egen forskning samt aktivt samarbeid med regionale forskningsmiljø og støtte til
kliniske miljø har satt NSSF i en svært god posisjon
for å kunne implementere, tilpasse og evaluere dette
kunnskaps- og erfaringsbaserte tiltaket i Norge.
Studiene av effekten av Dialektisk atferdsterapi (DBT)
for ungdom har på liknende vis gitt ny kunnskap om
effektiv behandling for ungdom med gjentatt suicidalitet, selvskading og reguleringssvikt; dette er en
gruppe hvor det har vært stor mangel på kunnskapsbasert behandling. Dette har også gjort det mulig for
senteret å etablere en utdanning for klinikere i DBT
og slik øke tilgangen på effektiv behandling både for
ungdom og voksne, og det har gjort det mulig for
NSSF å gi veiledning og støtte til behandlerteam som
er i gang med nye behandlingsformer. Det har også
gjort det mulig å innlede et mer systematisk samarbeid med RBUP Øst og Sør og Barnevernsregion Nord
om bruk av ressurser utviklet gjennom NSSFs
forskningsvirksomhet og NSSFs nettverk av kliniske
behandlere til å styrke innsatsen overfor barn og unge
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som er i barnevernets omsorg. NSSFs forskning på
gjentatt suicidalitet og selvskading har også dannet
et grunnlag for samarbeid med Kriminalomsorgen
Region Øst og Kriminalomsorgsdirektoratet om styrking av deres kompetanse i å forebygge selvskading
og selvmordsatferd blant fengselsinnsatte i Norge.

FORSKNINGSPROSJEKTER
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med
repeterende suicidalatferd – en randomisert,
kontrollert studie
Hovedmålsettingen med prosjektet er å undersøke
effekten av dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom
med gjentatt villet egenskade. Designet er en randomisert, kontrollert studie, og DBT sammenlignes med
vanlig behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. De primære utfallsmålene er
hyppigheten av episoder med villet egenskade, grad
av depresjonssymptomer og alvorlighet av selvmords
tanker. Blant de sekundære utfallsmålene er bruk av
helsetjenester (legevakt, sykehusinnleggelser) etter
villet egenskade eller risiko for villet egenskade. Prosjektet startet opp med inklusjon av pasienter i mai
2008. I mars 2012 var 77 ungdommer (12–18 år) inkludert og randomisert til DBT (n=39) eller vanlig
BUP-behandling (n=38). Data ble samlet inn ved
behandlingsstart, under behandlingsperioden, ved
behandlingsslutt (19 uker) og ett år etter avsluttet
behandling (datainnsamling avsluttet januar 2014).
Studien har allerede resultert i flere publikasjoner og
flere er under utarbeiding. Behandlingsresultatene er
meget gunstige som vist i den første artikkelen med
resultater ved behandlingsslutt publisert i Journal of
the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry (okt. 2014). Ungdommer som hadde mottatt DBT fikk signifikant sterkere reduksjon i antall
selvskadingsepisoder, depresjonssymptomer og selvmordstanker enn ungdommer som fikk vanlig
behandling. Også på en rekke andre områder hadde
DBT-gruppa et gunstigere forløp og resultat enn ungdommene som fikk vanlig behandling. De gode
behandlingsresultatene har holdt seg over tid slik at
ved ett års oppfølging hadde ungdommene som hadde
mottatt DBT fortsatt en vesentlig sterkere reduksjon
i villet egenskadeatferd (Mehlum et al, 2016). Disse
resultatene er publisert både i internasjonale viten-

skapelige tidsskrift (Mehlum et al, 2014 og 2016) og
i popularisert form på norsk (Mehlum et al, 2014).
Data fra systemet for screening av villet egenskade
(etablert i forbindelse med prosjektet) i BUP er publisert (Grøholt et al, 2014). En økonomisk evaluering
(cost-effectiveness) på grunnlag av kliniske utfallsmål
og kostnadsberegninger basert på data for mengde
av poliklinisk behandling og bruk av andre helse
tjenester ventes publisert i 2017.
En rekke andre analyser av disse dataene er planlagt,
blant annet i forhold til betydningen av eksponering
for traumatiske belastninger i relasjon til forløpet av
selvskadingsatferd. En undersøkelse av forholdet
mellom selvrapporterte og klinikervurderte depre
sjonssymptomer med mål om å klarlegge hvilke
faktorer som kan føre til en subjektivt forhøyet intensitet av depresjonssymptomer i denne gruppen av
ungdommer er under publisering. Man vil også studere betydningen av tilknytning til foreldre og til
venner i relasjon til forløpet av selvskadingsatferd og
depresjon. I en egen studie undersøker man betydningen av genetiske faktorer som prediktor for terapi
respons og langtidsforløp av selvskading. Betydningen
av skåring av adherens under implementering av DBT
vil bli publisert.
En egen langtids oppfølgingsundersøkelse av deltakerne i studien er igangsatt. Undersøkelsen fokuserer
på hvordan det går med pasientene 2 år og 10 år etter
avsluttet behandling (se egen omtale nedenfor).
Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet,
Extrastiftelsen, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo i tillegg til at langtids oppfølgingsstudien
har mottatt støtte fra Norges forskningsråd.
Prosjektleder er Lars Mehlum. Maria Ramberg og
Anita J. Tørmoen har vært stipendiater. Egil Haga er
prosjektkoordinator.

Publikasjoner

•• Mehlum, L., Ramberg, M., Tørmoen, A., Haga, E.,

Diep, L. M., Stanley, B., Grøholt, B. (2016). Dialectical Behavior Therapy Compared with Enhanced
Usual Care for Adolescents with Repeated Suicidal

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging • Årsrapport 2016

and Self-harming Behavior: Outcomes over a
1-year Follow-up. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry,
55(4), 295–300.
•• Tørmoen (2016) Dr avhandling «Self-harm among
adolescents: from identification to tailored treatment».
Submitted October 2016.

studie, der DBT-behandling sammenliknes med standard BUP-behandling. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke langtidseffekten av poliklinisk
behandling der man sammenligner DBT med vanlig
behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Oslo og Akershus.

Konferansepresentasjoner

Studien har et randomisert kontrollert design med
gjentatte og uavhengige målinger utført av ratere som
er blinde for hvilken behandling den enkelte pasient
har fått. Målgruppa er ungdom henvist til behandling
etter gjentatt villet egenskade, og som har deltatt
i den opprinnelige effektstudien. I oppfølgingsintervjuene blir de undersøkt i forhold til psykisk helse,
forekomst av selvskadings- og suicidalatferd og opplevelse av mestring.

•• Mehlum, L. (2016). Implementation of DBT in a pub-

licly funded mental health context – Some lessons
learned in Norway. 4th International Congress on
Borderline Personality Disorder and Allied Disorders, September 7–10, Wien
•• Mehlum, L. (2016). Long-term outcomes in Self-harming Adolescents with Borderline Personality Features
Having Received Dialectical Behaviour Therapy or
Enhanced Usual Care. 4th International Congress on
Borderline Personality Disorder and Allied Disorders, September 7–10, Wien
•• Mehlum, L. (2016). Mediators of Long-term Reduction
in Self-harm in Adolescents with Borderline Personality
Disorder Features. ABCT Congress, October 26–30,
New York
•• Mehlum, L. (2016). The role of family involvement in
treating teenagers. Clinical round table discussion. 4th
International Congress on Borderline Personality
Disorder and Allied Disorders, September 7–10,
Wien
•• Mehlum, L. (2016). Skills use, Hopelessness and
Self-esteem and Reduction in Self-harm in Adolescents
with Borderline Personality Disorder Features –
Follow-up Two years After Treatment. ABCT Congress,
October 26–30, New York
•• Mehlum, L. (2016). Treating Self-harming Adolescents
with Borderline Personality Disorder Features with DBT
vs Enhanced Usual Care Long-term Efficacy, Mechanisms of Change and Cost Effectiveness. Guest lecture,
BCC, October 25, New York
•• Tørmoen, A. (2016). Lønn for strevet? Poster ved 4.
Nasjonale konferanse i DBT. September 14–15, Oslo

Langtidseffekten av dialektisk atferdsterapi
(DBT) vs. standard poliklinisk behandling for
ungdom med selvskadings- og suicidal atferd
Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av effektstudien Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med
repeterende suicidal atferd – en randomisert, kontrollert

Til sammen 77 ungdommer i alderen 12–18 år fra Oslo
og Akershus ble inkludert i perioden mai 2008 til
mars 2012. Oppfølgingsintervjuer 2 år etter avsluttet
behandling ble igangsatt våren 2012 og ble avsluttet
i mars 2015. Det er planlagt nye oppfølgingsintervjuer
10 år etter avsluttet behandling. Resultatene er under
analyse og publisering og er som ved 1-årsoppfølgingen meget gunstige, idet pasienter som mottok DBT
fortsatt har signifikant lavere forekomst av selvskadingsepisoder enn pasienter som mottok vanlig
behandling.
2 artikler er under utarbeiding fra dette prosjektet.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
Lars Mehlum leder prosjektet, Ruth-Kari Ramleth
er stipendiat på prosjektet og Egil Haga er prosjekt
koordinator.

Konferansepresentasjoner

•• Mehlum, L. (2016). Long-term outcomes in Self-harm-

ing Adolescents with Borderline Personality Features
Having Received Dialectical Behaviour Therapy or
Enhanced Usual Care. 4th International Congress on
Borderline Personality Disorder and Allied Disorders, September 7–10, Wien
•• Mehlum, L. (2016). Mediators of Long-term Reduction
in Self-harm in Adolescents with Borderline Personality
Disorder Features. ABCT Congress, October 26–30,
New York
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•• Mehlum, L. (2016). Skills use, Hopelessness and

Self-esteem and Reduction in Self-harm in Adolescents
with Borderline Personality Disorder Features – Follow-up Two years After Treatment. ABCT Congress,
October 26–30, New York
•• Mehlum, L. (2016). Treating Self-harming Adolescents
with Borderline Personality Disorder Features with DBT
vs Enhanced Usual Care Long-term Efficacy, Mechanisms of Change and Cost Effectiveness. Guest lecture,
BCC, October 25, New York
•• Ramleth, R. K. (2016). Depressive Symptoms in
Self-harming Adolescents With and Without Borderline
Personality Disorder; a study on self-reported and
clinician-rated levels of depression before and after
treatment. Poster ved Forskningsrådets konferanse
om psykisk helse og rus- muligheter og utfordringer, Mars 2-3, Oslo

Selvmord i nordiske fengsler 2000–2012
Tidligere studier har vist at det er en økt risiko for selv
mord blant innsatte i fengsler. Innsatte med psykiske
lidelser, personer som har hatt hyppige fengselsopphold, yngre innsatte, varetektsfanger samt personer
som er fengslet på grunn av vold er særlig risikoutsatte. I flere land ser forekomsten av selvmord blant
innsatte ut til å ha en økende tendens.
I denne studien samarbeider NSSF med forskere fra
de øvrige nordiske landene i å undersøke overdødeligheten ved selvmord i forhold til aldersgrupper og
over tid.
Data samles inn fra de respektive lands fengselsmyndigheter, og målet er å få sikrere kunnskap
om fengselsselvmord som grunnlag for forebyggende
arbeid.

Selvmord og villet egenskade i Norge:
en undersøkelse med fokus på validering
av data og påvirkninger på personlig helse
og sosiodemografisk status
Selvmord og villet egenskade er viktige folkehelseproblemer i Norge. Storskala befolkningsstudier er
viktige kilder til kunnskap som grunnlag for utvikling
av effektive strategier for forebygging. Siden slik
kunnskap i stor grad mangler i Norge, ønsker vi
å bruke norske nasjonale registre som en unik kilde
til å systematisk studere selvmord og villet egenskade. I dette prosjektet vil vi fokusere på en rekke
fundamentalt viktige problemstillinger om selvmord
i Norge. Vi ønsker å vurdere datakvaliteten på villet
egenskade, få kunnskap om utviklingen av forekomsten av villet egenskade og selvmord, kunnskap om
risikofaktorer for repetert villet egenskade og for
påfølgende selvmord samt betydningen av viktige
helserelaterte og sosiodemografiske faktorer for disse
forholdene.
Dette er en omfattende epidemiologisk undersøkelse,
som bruker data fra norske befolkningsregistre til
å systematisk undersøke selvmord og villet egenskade
og tilknyttede faktorer. Utvalgte data og metoder er
spesielt tilpasset forskningsformålet.
Ved å knytte flere av landets nasjonale registre
sammen blir prosjektet en av de største og mest
omfattende undersøkelser av suicidal atferd på verdensbasis. Resultater og kunnskap hentet fra de foreslåtte forskningsaktivitetene vil i stor grad bidra til
økt forståelse av selvmord og villet egenskade i Norge
og legge et solid fundament for videre forskning på
dette feltet.

Prosjektet ferdigstilte datainnsamlingen i 2015, er
i publiseringsfasen og en artikkel er innsendt for
publisering.

Prosjektet har fått godkjenning fra REK, NAV og
Skattedirektoratet samt godkjenning fra SSB, FHI og
Helsedirektoratet. Data er nå tilgjengelig og prosjektgruppen er i gang med dataanalyse og rapportering
av funn.

Lars Mehlum leder den norske del av prosjektet i samarbeid med Yngve Hammerlin fra Kriminalomsorgens
utredningssenter – KRUS.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
Ping Qin leder prosjektet, Lars Mehlum og Lien My
Diep er prosjektmedarbeidere. Egil Haga er prosjektkoordinator.
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Publikasjoner

•• Puzo, Q., Qin, P. & Mehlum, L. (2016). Long-term

trends of suicide by choice of method in Norway:
a joinpoint regression analysis of data from 1969
to 2012. BMC Public Health, 16, 255. doi:10.1186/
s12889-016-2919-

Konferansepresentasjoner

•• Qin, P. (2016). Self-poisoning with medication: a nati-

onal study on the incidence, comorbidity and repetition.
Oral presentation at the 16th European Symposium
on Suicide and Suicidal Behaviour, September
7–10, Oviedo

Registerbasert forskning om selvmord og villet
egenskade i etniske minoritetsgrupper i Norge
Norge har opplevd store demografiske endringer
knyttet til innvandring de siste 2–3 tiårene, og ca. 15 %
av innbyggerne er i dag innvandrere eller norskfødte
med innvandrerforeldre. Det er høyst uklart om eksisterende kunnskap om risikofaktorer for selvmord og
villet egenskade i ulike segmenter av befolkningen
har gyldighet for denne nye og store undergruppen
i befolkningen. Hovedformålet med dette prosjektet
er å få bedre kunnskap om utvikling i forekomst og
risikofaktorer for selvmord og villet egenskade i innvandrerbefolkningen i Norge. Slik kunnskap er viktig
som grunnlag for selvmordsforebyggende arbeid og
for tiltak som søker å forbedre den psykiske helsen
i innvandrerbefolkningen.
Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge
inndelt etter fødelandet til såvel forsøkspersonene og
deres foreldre. Personopplysninger hentes fra Det
sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med sosiodemografiske
opplysninger fra Forløpsdatabasen Trygd.
Som en del av den registerbaserte forskningen ved
NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene,
og data er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse. En artikkel er publisert og ytterligere en
artikkel er akseptert for publisering.
Forprosjekt ble finansiert av Helsedirektoratet i 2014.
Prosjektet ble videreført som et phd-forskningsprosjekt fra mai 2015.

Ping Qin og Lars Mehlum leder prosjektet. Quirino
Puzo er stipendiat på prosjektet.

Publikasjoner

•• Puzo, Q., Qin, P., & Mehlum, L. (2016). Long-term

trends of suicide by choice of method in Norway:
a joinpoint regression analysis of data from 1969
to 2012. BMC Public Health, 16, 255. doi:10.1186/
s12889-016-2919-y

Psykososial utvikling, villet egenskade og selvmord hos personer som har opplevd plutselig
tap av en eller begge foreldre
Mange mennesker i Norge opplever tap av en eller
begge foreldre, noe som kan påvirke deres liv på
mange måter, inkludert deres psykososiale utvikling.
I prosjektet brukes registerdata fra norske befolkningsregistre til å undersøke risiko for selvmords
atferd og uhensiktsmessig sosioøkonomisk utvikling
blant personer som har opplevd plutselig tap av en
eller begge foreldre. Vi vil studere hvordan påvirkningen av tap av foreldre varierer på bakgrunn av
dødsårsaker som selvmord og trafikkulykke og alder
hos avkom ved tap. Resultatet av denne studien vil
bidra til forbedring av helsetjenester til personer, spesielt barn, som har opplevd plutselig tap av forelder.
Prosjektet er basert på data om alle personer som
har opplevd plutselig tap ved død av en eller begge
foreldre. Personopplysninger er innhentet fra Det
sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med sosiodemografiske
opplysninger fra Forløpsdatabasen Trygd.
Som del av registerbasert forskning ved NSSF har
prosjektet de nødvendige godkjenningene. Første
artikkel er under utarbeidelse.
Forprosjekt ble finansiert av Helsedirektoratet i 2016.
Prosjektet har blitt videreført som et PhD-forskningsprosjekt og er finansiert av ExtraStiftelsen fra januar
2017.
Prosjektet ledes av Ping Qin og Lars Mehlum. Lisa
V Burrell er prosjektmedarbeider.
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Konferansepresentasjoner

•• Burrell, L., Mehlum, L., & Qin, P. (2016). Suicide in

offspring bereaved by sudden loss of parents from
unnatural causes: a national study. Oral presentation
at the 18th EPA Section Meeting in Epidemiology &
Social Psychiatry. 30.10, Gothenburg

Risiko for selvmord i forbindelse med syke
melding og diagnostisering av fysisk sykdom
Dette var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom
ledende forskningsmiljøer i Norge, Danmark og England. Prosjektet utvides nå med fokus på norsk datamateriale. Formålet med prosjektet er å undersøke
selvmordsrisiko i forbindelse med sykemelding fra
jobb og med en lang rekke alvorlige sykdommer, og
å undersøke mulig effektmodifikasjon av psykiatriske,
demografiske eller sosioøkonomiske faktorer.
Prosjektet utnyttet opprinnelig data fra forskjellige
danske registre og vil bli videreført med data fra
norske registre (Det sentrale folkeregister, Norsk
pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med
Forløpsdatabasen Trygd).
Flere artikler basert på danske data er publisert tidligere. Prosjektet har blitt en del av registerbasert
forskning ved NSSF med Norske data.
Forprosjekt er finansiert av Helsedirektoratet. Aktuelle
forskningsaktiviteter er delvis finansiert av NFR.
Prosjektet ledes av Ping Qin. Postdoc Fang Tang og
Sigrid Tesli er prosjektmedarbeidere.

Suicidal atferd hos pasienter med schizofreni
og bipolar lidelse – Tematisk område
psykotiske lidelser (TOP)
Personer med schizofreni og bipolar lidelse har en
forhøyet risiko for å dø ved selvmord, og suicidal
atferd er en sentral risikofaktor for selvmord i denne
pasientgruppen. Forebygging og behandling av suicidal atferd ved psykotiske lidelser er fortsatt et kunnskapssvakt område, og vi vet per i dag svært lite om
forekomst og behandling av selvskading hos personer
med psykotiske lidelser. I denne delstudien av NORMENT-samarbeidet er målet å øke kunnskapen om

mekanismer og karakteristika ved suicidal atferd og
selvskading uten suicidal intensjon hos pasienter med
psykotiske lidelser, som grunnlag for å utvikle bedre
behandling og andre forebyggende intervensjoner.
TOP-studien baserer seg på et omfattende datamateriale fra personer med psykotiske lidelser, som er
behandlet i psykisk helsevern ved sykehusene i Oslo
og Sykehuset Innlandet HF.
NSSFs deltakelse i prosjektet har så langt resultert
i bidrag på 12 artikler og én doktoravhandling. I 2016
startet planleggingen av neste fase i prosjektet hvor
målet er å studere forløp av lidelsen over tid hos
pasienter med både suicidal og selvskadende atferd
samt bedre forståelsen av atferden fra pasientenes
perspektiv.
Erlend Mork leder prosjektet ved NSSF. Fredrik Walby
og Lars Mehlum deltar som prosjektmedarbeidere.

Tilknytningsbasert familieterapi for ungdommer med depresjon: En randomisert kontrollert
undersøkelse
Depresjon er den hyppigste årsaken til at ungdom
(13–17 år) henvises til spesialisthelsetjenesten.
Familiefaktorer spiller en viktig rolle i utvikling, opprettholdelse og tilbakefall av depresjon. Det er behov
for utvikling av kunnskapsbaserte intervensjoner mot
depresjon tilpasset for norske forhold som effektivt
kan hjelpe ungdommer og deres familier med å redusere faktorer som utløser og vedlikeholder depresjonssymptomer.
Hovedstudien tester behandlingseffekten av familiebehandling for ungdom med moderat-til-alvorlig
depresjon (Tilknytningsbasert familieterapi) ved
å sammenligne den med behandlingen som vanligvis
gis på poliklinikkene. I en delstudie fokuserer vi også
spesifikt på selvmordstanker og negative livshendelser.
Prosjektet fullførte pasientinklusjonen i 2016 og er
nå i en analyse- og publiseringsfase.
Studien utføres i et samarbeid med terapiutvikler
for Tilknytningsbasert familieterapi Guy Diamond,
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
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Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst RHF.
Pravin Israel (AHUS) og Lars Mehlum leder prosjektet.
Luxsiya Srii Sivatheepan (AHUS) er stipendiat på
prosjektet.

Rusmidler og villet egenskade
Rusmiddelbruk er en viktig risikofaktor for villet
egenskade. Både en tilstand av akutt beruselse og et
langvarig misbruk av alkohol eller andre rusmidler
er forbundet med en betydelig forhøyet risiko for
selvmord, selvmordsforsøk og annen villet egenskade.
Vi vet imidlertid fremdeles lite om flere viktige aspekter ved disse observerte sammenhengene, eksempelvis: I hvilken grad er sammenhengene et uttrykk for
en kausal sammenheng? I hvilken grad og på hvilke
måter kan forekomst av villet egenskade forebygges
gjennom tiltak som reduserer rusmiddelbruk i hele
eller spesifikke grupper av befolkningen? Kan rusmiddelmisbruk ha en indirekte effekt på villet egenskade, som for eksempel å øke risikoen for villet
egenskade hos barn av rusmiddelmisbrukere?
Dette prosjektet belyser sammenhenger mellom rusmiddelbruk/-misbruk og ulike former for villet egenskade og har to målsettinger:
1. å oppdatere oversiktskunnskap om ulike sammenhenger mellom rusmiddelbruk og villet egenskade
og gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for å vurdere
tiltak som kan forebygge villet egenskade gjennom
rusmiddelforebyggende tiltak rettet mot hele
befolkningen eller mot spesifikke grupper.
2. å foreta empiriske analyser av slike sammen
henger basert på tilgjengelige norske datasett. De
empiriske analysene vil undersøke om det er
belegg for mulige kausale sammenhenger mellom
rusmiddelbruk og villet egenskade samt mulige
indirekte effekter av rusmiddelmisbruk på villet
egenskade hos barn eller andre nære pårørende
til misbrukere.
De empiriske analysene vil bli basert på ulike tilgjengelige norske datasett. Disse kan i hovedsak grupperes
i tre:

a. spørreundersøkelser i den generelle befolkningen
av ungdom og voksne,
b. data fra pasienter i ulike behandlings- eller
omsorgstiltak, og
c. data fra helseregistre og andre nasjonale registre.
Tilgjengelige datasett er innhentet, to artikler er pub
lisert, og en artikkel er under utarbeiding.
Ingeborg Rossow leder prosjektet.

Publikasjoner

•• Norstrøm, T., & Ingeborg, I. (2016). Alcohol con-

sumption as a risk factor for suicidal behaviour:
a systematic review of associations at the individual and at the population level. Archives of Suicide
Research; vol 20 (4), s 489-506. http://dx.doi.org/1
0.1080/13811118.2016.1158678
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SIPEA - Suicidale pasienter innlagt i Psykiatrisk
Akuttmottak (PAM), Helse Bergen – en prospektiv oppfølgingsundersøkelse
Målet med studien er å skaffe kunnskap som kan
bidra til et bedre og mer differensiert tilbud til de som
i dag innlegges i akuttpsykiatrien, med særlig fokus
på tiltak som kan forebygge selvmordsatferd og unødvendige reinnleggelser.
Del I, Kohortstudie: Omfatter alle innleggelser til
Psykiatrisk akuttmottak (PAM) ved Divisjon psykisk
helsevern i Helse Bergen. Studiestart var 1. mai 2005,
og man inkluderte deltakere i studien til 7000 pasienter var inkludert. Pasientene er blitt fulgt til utgangen av 2015. Studien har hovedfokus på problemer
knyttet til selvmordsrisiko ved innleggelse og etter
utskrivning. Kliniske data og forløpsdata med tanke
på reinnleggelser, liggetid, ulike typer selvmords
atferd og eventuell død blir hentet fra psykiatriske og
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somatiske pasientjournaler og ved kobling mot sykehusregistre, Norsk pasientregister (NPR) og Døds
årsaksregisteret. Data om poliklinisk behandling og
oppfølging på spesialist- og primærhelsetjenestenivå
blir hentet ved hjelp av journaler, sykehusregistre,
registeret for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner
(KUHR) og kommunale registre. Det gjøres flere delstudier med utgangspunkt både i hele kohorten og
undergrupper.
Del II, Intervjustudie: Det er gjennomført utdypende
intervju-undersøkelse med 300 ikke-psykotiske pasienter som var innlagt på grunn av selvmordsrisiko.
Disse består av et randomisert utvalg fra kohorten
som ble invitert til å delta i intervju. De som samtykket gjennomgikk et semistrukturert intervju under
akuttinnleggelse og et oppfølgingsintervju på telefon
ca. et halvt år etter. Utfallsmålene er de samme som
for kohortstudien, men i tillegg til registerbaserte data
er det også innhentet pasientenes egenrapporterte
informasjon om selvmordsatferd, kliniske variabler
og oppfølging.
Inklusjon av de 7000 pasientene er fullført, informasjon vedrørende gjeninnleggelser for hele pasientkohorten er ferdig registrert og data vedrørende
somatiske innleggelser og behandling/oppfølging på
spesialist- og primærhelsetjenestenivå til og med
desember 2015 er innhentet. I løpet av 2016 er koblinger med eksterne registeropplysninger fullført og
informasjon om død og dødsårsak til og med år 2014
er innhentet. Prosjektet er nå i analyse og publiseringsfasen. Liv Mellesdals avhandling, som er den
første som utgår fra dette materialet, vil bli sendt inn
våren 2017.
Prosjektet finansieres av Divisjon psykisk helsevern,
Helse Bergen og Helse Vest.
Lars Mehlum er prosjektansvarlig ved NSSF, Ketil
Ødegaard er prosjektansvarlig ved Divisjon psykisk
helsevern, Helse Bergen. Liv S. Mellesdal er stipendiat
på prosjektet. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Steinar Hunskaar og Ingrid Hjulstad
Johansen og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Knut Rypdal er samarbeidspartnere.

Publikasjoner
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verholt B, Snibsøer AK. (2016) Den sårbare tiden
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Villet egenskade – atferd og symptomer på
Borderline personlighetsforstyrrelse hos ungdom som er i kontakt med psykisk helsevern
Suicidal og selvskadende (villet egenskade) atferd
hos ungdom er et omfattende folkehelseproblem.
Et mønster av slik atferd er ofte forbundet med
personlighetsforstyrrelser, særlig borderline person
lighetsforstyrrelse som vist i studier av voksne. Kunn
skapene om sammenhengen mellom villet
egenskade-atferd og personlighetsforstyrrelser blant
ungdom er imidlertid begrenset. Ny kunnskap om
underliggende personlighetsfungering hos ungdom
med villet egenskade vil være til stor nytte for de
ungdommer og familier dette gjelder, slik at underliggende vansker blir fanget tidlig nok opp til at de
kan få forebyggende behandling. Ny kunnskap om
dette vil også medføre økt oppmerksomhet i behandlingsapparatet og økt kompetanse til behandlere, med
mulighet for tidligere å intervenere med et forebyggende perspektiv.
Hovedmålet i prosjektet er å undersøke forekomster
av og samvariasjon av villet egenskade-atferd og
kriterier for Borderline personlighetsforstyrrelse
(Borderline Personality Disorder, BPD) hos ungdom
i alderen 12–18 år som er i kontakt med psykisk helsevern for barn og unge.
Studien er en prospektiv oppfølgingsundersøkelse
som innsamler data ved hjelp av personlig intervju
med deltakere og ved bruk av selvutfylte spørreskjema. Data innhentes ved baseline (T1) og ett år
senere (T2) med mulighet for en ytterligere opp
følgingsstudie (T3). Diagnosevurdering gjøres på to
tidspunkt (T1 og T2) for å undersøke diagnostisk
stabilitet. Det innhentes informasjon fra både ungdom, foresatte og behandlere.
I løpet av 2016 er alle nødvendige avtaler med klinikker som skal delta i studien inngått. Intervjuere som
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skal delta i datainnsamlingen er blitt rekruttert og
rateropplæring planlagt. Alle instrumenter som skal
brukes i studien har blitt tilrettelagt, oversatt og pilottestet og den endelige protokollen fastsatt. Prosjektet
går inn i aktiv datainnsamlingsfase i begynnelsen
av 2017.
Prosjektet er finansiert av Oslo universitetssykehus.
Prosjektet ledes Pål Zeiner ved Oslo Universitets
sykehus. Anne Trana Brager-Larsen er stipendiat på
prosjektet og Lars Mehlum er hovedveileder.

Selvskading blant pasienter som mottar
poliklinisk psykiatrisk behandling
– en nasjonal studie
Undersøkelser fra en rekke land har vist at selv
skading (villet egenskade uten suicidal hensikt) forekommer hyppig hos personer med psykisk lidelse,
men kunnskapene er begrenset i forhold til hvordan
slik atferd henger sammen med suicidal atferd, selvmordstanker og ulike typer av psykisk lidelse og hvor
hyppig den forekommer blant pasienter med ulike
diagnoser som i dag mottar poliklinisk psykiatrisk
behandling i Norge. Slike kunnskaper vil være av
betydning for å kunne planlegge og iverksette målrettede forebyggende intervensjoner tilpasset de
enkelte risikogruppene og også medføre økt oppmerksomhet i behandlingsapparatet og økt kompetanse til behandlere, med mulighet for tidligere
å intervenere og forebygge.
Hovedmålet i prosjektet er å undersøke forekomster
av selvskading og hvordan dette henger sammen med
selvmordsforsøk og selvmordstanker i ulike psykiatriske diagnosegrupper i et nasjonalt representativt
materiale av pasienter som mottok poliklinisk psykiatrisk behandling i løpet av en 14-dagers periode.
En omfattende nasjonal kartlegging ble foretatt av
alle pasienter som mottok poliklinisk psykiatrisk
behandling i løpet av en 14-dagers periode ved at
pasientens behandler ble bedt om å fylle ut et fire
siders spørreskjema. Det var nærmest komplett deltakelse fra alle polikliniske behandlingsenheter for
psykisk helse i Norge, og det ble samlet inn data fra
i alt 23 124 pasienter.

Datainnsamlingen er fullført, og resultater er under
analyse og publisering. I alt 8,1 % av pasientene hadde
hatt minst èn episode av selvskading i løpet av de siste
4 uker, mens 16,7 % hadde hatt selvmordstanker, og
0,6 % hadde utført minst ett selvmordsforsøk. Forekomsten av selvskading var høyest blant pasienter
med personlighetsforstyrrelser, men forekom ellers
hyppig i alle andre diagnosegrupper.
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
Solveig Osborg Ose (SINTEF Helse) leder prosjektet med
Tone Tveit ved Bjørgvin DPS som prosjektmedarbeider
og Lars Mehlum som prosjektansvarlig ved NSSF.

Sikring av broer – et aktuelt selvmordsforebyggende tiltak i Norge?
Sikring av broer kan forebygge selvmord, det viser
internasjonal forskning. Noen broer i Norge er sikret
de siste 10 årene, og Vegdirektoratet vurderer å sikre
flere norske broer. Vi vet per i dag lite om karakteristika og omfang av selvmord ved utsprang fra bro
i Norge.
Prosjektet har hatt som mål å gjennomføre en studie
av selvmord ved utsprang fra bro for å belyse behovet
for sikring av bro som et selvmordsforebyggende
tiltak i Norge. Undersøkelsen tar sikte på å belyse
i hvilken grad det skjer selvmord ved utsprang fra
bro i Norge, hva som kjennetegner personer som dør
i selvmord ved utsprang fra bro, og om noen broer er
mer utsatt enn andre.
Studien er en retrospektiv registerundersøkelse som
kombinerer data om alle selvmord ved hopp fra høyt
sted. Den vil basere seg på dødsfall registrert i det
norske dødsårsaksregisteret i perioden 1999–2010
kombinert med informasjon fra politiets registre for
å identifisere selvmord ved hopp fra broer i Norge
i denne tidsperioden.
Gjennomførte selvmord ved utsprang fra bro i Norge
i perioden 1999–2010 er studert, og rapport er overlevert og drøftet med Vegdirektoratet. En fagfelle
vurdert artikkel er publisert i Archives of Suicide
Research i 2016.
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Prosjektet var i startfasen 2015 delfinansiert av
Vegdirektoratet.
Erlend Mork leder prosjektet i samarbeid med
Alexandra Sæheim, Ingebjørg Hestetun ved Sykehuset
Telemark, Skien og Lars Mehlum og Latha Nrugham
ved NSSF som prosjektmedarbeidere.

Publikasjoner
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Mehlum, L. (2016). A 12-year National Study of
Suicide by Jumping From Bridges in Norway. Archives of Suicide Research, 1–9. doi:10.1080/13811118.2
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Prospective outcome of referral psychotherapies for patients with deliberate self-harm in
routine care
Villet egenskade har høy forekomst i befolkningen og
er en sterk prediktor for selvmord og tidlig død. Det
er allmenn enighet om at oppfølging og behandling
av personer etter villet egenskade er viktig, men
kunnskapsgrunnlaget for valg av behandlingsmetoder, hyppighet og varighet av intervensjonene er
utilfredsstillende. Dette prosjektet vil bruke data fra
norske befolkningsregistre i en inngående studie av
henvisninger til psykososiale intervensjoner og deres
potensielle utfall for ungdom og voksne behandlet for
villet egenskade. Prosjektet vil undersøke 1) hvilke
typer psykososiale intervensjoner disse pasientene
ofte henvises til og hvordan henvisningene varierer
basert på kliniske karakteristika ved villet egenskadeatferden og sosiodemografisk variabler; 2) hvorvidt
henvisning til psykososiale intervensjoner har beskyttende effekt mot repetisjon av villet egenskade og
tidlig prematur død i løpet av oppfølgingsperioden;
og 3) hvorvidt de psykososiale intervensjonene har
gunstig effekt for de unge pasientene i forhold til
deres påfølgende progresjon i utdanning.
Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i
Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra
Folkeregisteret, Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen Trygd.

Som en del av den registerbaserte forskningen ved
NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene,
data er innhentet og prosjektet er i gang.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd fra
2017.
Prosjektet ledes av Ping Qin. Lars Mehlum, Ingrid
Melle og Barbara Stanley er prosjektmedarbeidere.
I tillegg er det lyst ut en stipendiatstilling og det vil
bli lyst ut en postdoc-stilling i løpet av 2017.

Selvmordsatferd i forbindelse med
ekteskapsbrudd
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan
ekteskapsbrudd påvirker risikoen for selvmord. Mer
spesifikt vil studien se på den temporale effekten og
betydningen av akkumulerte forandringer. Faktorene
vil bli vurdert i lys av mulige modifiserende eller forsterkende effekter som sosioøkonomisk status og
foreldreskap.
Prosjektet er basert på data fra hele befolkningen
i Norge. Personopplysninger er innhentet fra Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen
Trygd.
Som en del av den registerbaserte forskningen ved
NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene
og data er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse.
Prosjektet blir finansiert av Forskerlinjen ved Det
medisinske fakultet, UiO, fra 1. januar 2017.
Prosjektet ledes av Ping Qin. Lars Mehlum og Erik
Oftedahl Næss er prosjektmedarbeidere.

Forebygging av suicidal atferd blant flyktninger
– en europeisk multisenter studie (IMPACT)
Mange europeiske land, inklusiv Norge, har mottatt
store antall av flyktninger fra Midt-Østen og Afrika
i løpet av de siste to år. Siden mange flyktninger kommer fra krigssoner, slik som Syria eller fra områder
med humanitære katastrofer har de sannsynligvis en
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betydelig økt risiko for å utvikle psykiske problemer
og suicidal atferd. Det er imidlertid stor mangel på
tjenester og hjelptilbud som kan avhjelpe flyktningenes behov og derved forebygge utvikling av langvarig
sykdom eller tidlig død. Slike tjenester må imidlertid
bygges opp på grunnlag av kunnskap om omfang av
problemene og hvordan de arter seg for de ulike gruppene. En gruppe av forskningssentra i Europa, inklusiv NSSF, har samarbeidet for å undersøke omfang av
psykiske lidelser og selvmordsrisiko blant flyktninger
og utviklet en intervensjon rettet mot psykisk uhelse
og selvmordsrisiko. Prosjektet (Improving Assessment and Management of Mental Health Conditions
among Migrants and Refugees in Europe and At-risk
Groups in Low and Middle-Income Countries
(IMPACT)) vil bli gjennomført fra 2018 og vare i 3 år
forutsatt at finansiering blir gitt gjennom Horizon
2020 programmet.
Hovedmålet i prosjektet er å 1) undersøke forekomster av psykisk uhelse og selvmordsatferd blant flyktninger fra Syria, Afghanistan, Pakistan, Libanon, Iran,
Tyrkia og Jordan og 2) effekten av en e-helse-intervensjon utviklet for formålet og tilrettelagt for de
ulike målgruppene på deres språk.
NSSF deltar i planleggings- og utviklingsarbeidet, er
hovedansvarlig for en av arbeidspakkene og med
arbeider på en annen arbeidspakke i prosjektet.
Prosjektet søkes finansiert av EU gjennom Horizon
2020 programmet.
Prosjektet har mange europeiske samarbeidspartnere.
Lars Mehlum er prosjektansvarlig ved NSSF.

Safe clinical practice for patients hospitalized
in a suicidal crisis
Det mangler en forståelse av og forskning på hva
pasientsikkerhet for selvmordstruede pasienter er.
Den kliniske praksisen utføres i en kontekst kjennetegnet av kompleksitet, variabilitet i pasientgruppen
og usikkerhet i evidensgrunnlaget.

Ved å anlegge et kompleksitetsperspektiv hentet fra
den sikkerhetsteoretiske disiplinen «resilient health
care», søkes det å utvikle en bedre forståelse av klinisk
praksis for selvmordstruede pasienter i psykiatriske
sengeposter.
Studien er en deskriptiv kvalitativ case-studie. Det er
utført 19 dybdeintervjuer med pasienter innlagt på
grunn av selvmordsproblematikk og 20 dybdeintervjuer med helsepersonell (behandlere og miljøterapeuter) innenfor psykisk helsevern. Helsepersonell
er også intervjuet i 5 fokusgrupper.
Prosjektet er finansiert av Helse Vest RHF og er godkjent av REK. Datainnsamling er fullført og arbeid
med første artikkel på pasientdata pågår.
Siv Hilde Berg v/Stavanger universitetssjukehus/
Universitetet i Stavanger er prosjektleder.
Prosjektgruppen består av Karina Aase fra Universitetet i Stavanger, Kristine Rørtveit fra Stavanger universitetssjukehus og Fredrik A. Walby fra NSSF.

Publikasjoner:

•• Berg, S., Rørtveit, K., Walby, F., & Aase, K. (2017).
Safe clinical practice for patients hospitalised in a
suicidal crisis: a study protocol for a qualitative
case study. BMJ Open, 7(e012874).

Psychotic depression and relationship with risk
of suicide
Depresjon er den hyppigste diagnosen til personer
som dør som følge av suicid. Depressiv psykose anses
å være den alvorligste formen for depresjon. Det er
likevel usikkert om tillegg av psykosesymptomer ved
alvorlig depresjon øker selvmordsfare.
Prosjektets formål er todelt: Dels ønsker vi å undersøke om pasienter innlagt med en alvorlig depressiv
episode med psykosesymptomer kjennetegnes ved
mer alvorlig selvmordsatferd enn deprimerte pasienter uten psykosesymptomer. Dels ønsker vi å studere
hvorledes psykotiske fenomener samvirker med
suicidalitet i denne pasientgruppa.
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Prosjektet benytter både kvalitative og kvantitative
metoder. De kvalitative metodene består av dybde
intervjuer med en gruppe pasienter innlagt med
depressiv psykose. I den kvantitative delen benyttes
data fra et eksisterende kvalitetsregister ved akutt
mottakspost ved Klinikk psykisk helse ved Stavanger
universitetssjukehus.
Datainnsamlingen i prosjektets kvalitative del er gjennomført. Én artikkel fra dette er akseptert for publisering og én annen er under utarbeidelse.
Kristin Jørstad Fredriksen v/Stavanger universitetssykehus/Universitetet i Stavanger leder prosjektet.
Prosjektgruppen består av Helle K. Schøyen og Jan O.
Johannessen fra Stavanger universitetssjukehus, Margrethe A. Schaufel fra Haukeland universitetssykehus, Larry Davidson fra Yale School of Medicine, USA
og Fredrik A. Walby fra NSSF.

Publikasjoner
Konferansepresentasjoner

•• Fredriksen, K.J., Johannessen, J.O., Walby, F.A.,

Schaufel, M.A. and Schøyen, H.K. Forebygging av
impulsiv suicidal adferd i sykehus hos pasienter med
psykotisk depresjon. Psykiatriveka 2016, Oslo

Selvmord på Agder
Pasienter i psykisk helsevern (PHV) og Tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) utgjør velkjente høyrisikogrupper for selvmord, men omfang og detaljer
rundt slike selvmord er lite studert i Norge.
Identifisere alle selvmord i Agder-fylkene i perioden
2004–2013 og beskrive kontakt med PHV og TSB før
selvmordet samt karakteristika ved pasienter og hva
slags tjenester de har mottatt.
Registerkobling mellom Dødsårsaksregisteret og
Helseforetaket. Opplysninger hentes fra journaler ved
hjelp at en norsk versjon av et spørreskjema fra National Confidentional Inquiry i Storbritannia. Prosjektet
er også et ledd i piloteringen i forbindelses med innføringen av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (Kartleggingssystemet) som NSSF
arbeider med på oppdrag fra HDIR.

Datainnsamlingen er ferdigstilt. En artikkel er under
vurdering for publikasjon i et norsk tidsskrift. Én
internasjonal artikkel fra prosjektet er under utarbeidelse. Erfaringer fra prosjektet er integrert i utviklingen av Kartleggingssystemet.
Prosjektet ledes av Vegar Øksendal Haaland fra Sykehuset Sørlandet HF.
Prosjektgruppen består av Marianne Bjørkhold og
Anne Freuchen fra Sykehuset Sørlandet HF, Ewa Ness
fra Oslo universitetssykehus og Fredrik A. Walby fra
NSSF.

Samarbeid med Universitetene i Lisboa og
Porto, Portugal
NSSF har i flere år hatt et samarbeid med forskere ved
universitetene i Lisboa og Porto i Portugal og den frivillige organisasjonen EUTIMIA finansiert av det
norske Utenriksdepartementet gjennom EØS-midlene
til drift av et omfattende selvmordsforebyggingsprosjekt i Portugal. Ansatte ved NSSF har i 2016 deltatt
ved samlinger i Portugal og Norge der overføring av
kompetanse fra Norge til Portugal har vært sentralt.
NSSF har også høstet verdifulle erfaringer som har
vært nyttige i planlegging av forebyggingstiltak
i Norge. Prosjektet har hatt to hovedfokus: Forebygge
suicidal atferd blant unge gjennom skolen og forebygge suicidal atferd i befolkningen gjennom styrket
innsats overfor primærhelsetjenesten. Prosjektene
har blitt gjennomført i meget stor skala i flere deler
av Portugal og evalueringene som er utført har vært
positive. NSSFs erfaringer med dette prosjektsam
arbeidet ble framlagt under Helsedirektoratets og
Folkehelseinstituttets konferanse høsten 2016.
Prosjektets norske del ledes av professor Lars Mehlum,
er finansiert av Utenriksdepartementet og ble avsluttet
i 2016.

Konferansepresentasjoner

•• Mehlum L. (2016). Erfaringer fra samarbeid med
Portugal om prosjektene PrimeDep og WhySchool. Ved
konferanse om EØS-prosjektsamarbeid arrangert
av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
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Cascade knowledge transfer model

Level 1
Training Leaders

Level 2
Training
Capacitated

Level 3
Promotion
Sensitized

Level 4
Dissemination
Informed

Trainer

Trainee

EUTIMIA

12–20 Regional
Leading Trainers

Presential Training
16h00

Lead
Trainers

900 Depression
Capacitated PCP

Presential 8h00
+ e-learning 4h00

Depression
Experts

1500 Depression
Sensitized and
aware PCP

Routine clinical
meetings for
awareness 1 - 2h00

Sensitized
Peers

1900 Depression
Informed PCP

Access to information
after register in
e-learning platform

Lars Mehlum MD, PhD
Ricardo Gusmão MD, PhD

TOTAL: 4300 Primary Care
Professionals (PCP) educated

Suicide prevention in Armenia and Norway

•• Oversettelse av undervisningsmateriell, retnings

Det overordnete målet med prosjektet er et samarbeid
mellom Armenia og Norge om selvmordsforebygging.
Prosjektet startet med et nasjonalt seminar i Armenia
i 2013, der representanter fra NSSF og OUS deltok.
Seminaret hadde som mål å sette fokus på selvmordsforebygging med ønske om at det skulle føre til implementering av selvmordsforebygging i læreplanen for
lege- og psykologistudenter og sertifiserte kurs for
psykiatere og kliniske psykologer i Armenia.

linjer for selvmordsforebygging og informasjonsmateriell rettet mot allmennheten
•• Implementering av selvmordsforebyggingsprogrammer og suicidologi i pensumet til medisin- og
psykologistudiene
•• Gjesteforelesninger fra NSSF/OUS rettet mot helse
personell i psykisk helsevern
•• Internasjonal kongress om selvmordsforebygging
med særlig fokus på deltagelse fra regionen.

NSSF og OUS søkte i 2016 SIU om prosjektmidler for
reise og opphold til Oslo for prosjektgruppens deltakere fra Armenia. Søknaden ble innvilget og besøket
ble gjennomført i august 2016. Oppholdet ble benyttet
til utveksling av erfaringer med organisering og gjennomføring av kompetansehevende tiltak innen selvmordsforebygging og utarbeidelse av søknad til SIU
om videreføring av prosjektet.

Det ble søkt midler fra Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) til gjennomføring av de nevnte aktivitetene for prosjektperiode
2017–2020. Søknaden ble ikke innvilget.

Hovedinnholdet i søknaden for aktiviteter i Armenia
i prosjektperioden 2017-2020 var bl.a:

Ann Færden fra Oslo universitetssykehus HF og Lars
Mehlum fra NSSF leder prosjektet. Monica Smith fra
LEVE, Harutyun Davtan, Marietta Khurshudyan, Vahe
Sahakyan, Kamo Vardanyan fra Armenia og Mona
Lopez Sandeng fra Oslo universitetssykehus HF er
prosjektmedarbeidere.

23

24

Årsrapport 2016 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NASJONALT
KARTLEGGINGSSYSTEM
FOR SELVMORD

FAGUTVIKLINGSPROSJEKTER
Etablering av Nasjonalt kartleggingssystem
for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling
Det har over mange år vært en bekymring både i forvaltning, helseforetak og forskningsmiljøer over at vi
har en manglende nasjonal oversikt over omfanget
av og omstendighetene rundt selvmord i psykisk
helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette på tross av at pasienter som mottar
hjelp for psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten
er en kjent og viktig risikogruppe for både selvmord
og annen selvmordsatferd. Særlig gjelder dette under
behandling både på sykehus og i poliklinikk og i den
første tiden etter avslutning av behandling.
Det har over lang tid vært ønskelig å gjøre noe med
den manglende oversikten over selvmord i denne
gruppa i Norge. NSSF har gjentatte ganger foreslått
å utvikle et kartleggingssystem for selvmord i PHV
og TSB etter modell av det engelske systemet National
Confidential Inquiry (NCI). NSSF gjennomførte, på
oppdrag fra Helsedirektoratet, et pilotprosjekt og
leverte en rapport om dette i 2011. I rapporten ble det
anbefalt en nasjonal innføring av systemet.
Helseministeren har besluttet at et slikt system skulle
innføres så raskt som mulig i Norge. NSSF fikk høsten
2014 i oppdrag fra Helsedirektoratet å utrede dette
videre. Prosjektet fikk navnet Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet).
I tildelingsbrevet for 2015 fikk Helsedirektoratet
i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å forberede og koordinere innføringen av et kartleggingssystem etter modellen til NCI. Systemet skulle
etableres i løpet av 2015, og det ble gitt et tilsvarende
oppdrag til de regionale helseforetakene om å starte
innføringen av systemet samme året. Avtalespesialister innenfor tjenestene i PHV og TSB skulle også
inngå i systemet.
Hensikten med etableringen av Kartleggingssystemet
er todelt:

1. Fremskaffe opplysninger om alle selvmord under
behandling og i de første 12 mnd. etter behandling
i PHV og TSB (inkludert avtalespesialister på
områdene), og
2. Innhente systematiske data om pasientene,
behandling og omstendigheter ved dødsfallet med
sikte på å identifisere svikt på systemnivå, områder for iverksetting av forebyggende tiltak, samt
utvikling og evaluering av slike tiltak på gruppe
nivå.
For å identifisere og samle inn systematiserte data på
pasienter døde i selvmord inntil 12 mnd. etter kontakt
med spesialisthelsetjenesten innenfor PHV og TSB,
er det nødvendig å gjøre bruk av en totrinnsprosess:
1. Helseforetakene registrerer alle kjente selvmord
fortløpende inn til Kartleggingssystemet. Det er
tilrettelagt for at denne registreringen kan gjøres
samtidig som annen eventuell rapportering til
Helsetilsynet og lignende. Kartleggingsskjemaet
vil være en sterkt forkortet versjon av det allerede
utprøvde skjemaet fra NCI. Vi anslår at opp mot
80 % av selvmordene kan rapporteres på denne
måten.
2. For å sikre identifikasjon av alle selvmord i spesialisttjenestene gjennomføres en årlig kobling mellom Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.
Slik blir også de dødsfallene som helseforetakene
eller avtalespesialistene ikke er kjent med, eller
som av andre grunner ikke blir rapportert i henhold til trinn 1 over, identifisert og registrert. På
denne måten sikres en nasjonal oversikt i Kartleggingssystemet.
Da det i Norge allerede rutinemessig rapporteres inn
en rekke pasientopplysninger fra helseforetak og
avtalespesialister til NPR, er det lagt opp til at en rekke
variabler kan hentes direkte fra allerede tilgjengelige
data i NPR. Denne innhentingen av eksisterende data
fra NPR vil i stor grad redusere arbeidsbyrden for
helseforetak og ansvarlige behandlere der, man unngår unødig dobbeltrapportering, og det er i tillegg all
grunn til å anta dette vil sikre en bedre kvalitet på det
enkelte datapunkt.
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Høsten 2016 ble to prosjektmedarbeidere ansatt ved
NSSF for å bidra med etableringen av systemet, samt
videre drift. Det har vært arbeidet med videre utvikling av systemet, datainnsamlingsprosedyrer, kartleggingsskjema, utarbeidelse av nettsider med mer.
Prosjektbeskrivelsen er noe revidert i løpet av 2016,
bl.a. for ytterligere å styrke personvernet.
Søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger samt søknad om dispensasjon fra taushetsplikten i forbindelse med kvalitetssikring av
helsetjenesten ble oversendt hhv. Datatilsynet og
Helsedirektoratet i 2016. Kartleggingssystemet er
klart til å starte opp så snart alle tillatelser foreligger.
Prosjektet ledes av forsker Fredrik A. Walby.
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, videreføres i 2017.

Implementering av EAAD flernivåintervensjon
Depressive lidelser hører i Norge og andre vestlige
land til blant de hyppigst forekommende psykiske
lidelsene. Til tross for at det finns gode metoder for
behandling av depresjon mottar fortsatt en relativt
liten andel av personer med depresjonssymptomer
og suicidal atferd tilstrekkelig hjelp og behandling.
I 2016 ble NSSF medlem av det europeiske nettverket
The European Alliance Against Depression (EAAD),
et europeisk nettverk som har som mål å forbedre
hjelp og behandling for personer med depresjon og
suicidal atferd gjennom implementering av en fler
nivåintervensjon.
Målet for prosjektet er å styrke omsorgen for mennesker som lider av depresjon og å redusere risikoen
for selvmord og annen suicidal atferd blant personer
som ikke er identifisert som brukere av spesialiserte
helsetjenester.
Man vil oppnå dette ved å ta i bruk og videreutvikle
strategier og verktøy utviklet innenfor rammen av
EAAD. Verktøyene utviklet av EAAD innebærer en
metodikk hvor man setter inn samtidige tiltak på
følgende 4 nivåer:

1. Primærhelsetjenesten (forbedre klinikeres ferdigheter i å oppdage, diagnostisere og behandle personer med mild til moderat depresjon, samt
ferdigheter til å oppdage, vurdere og intervenere
ved suicidalfare)
2. Allmennheten (økt offentlig oppmerksomhet
om depresjon og suicidalitet, gjennom infor
masjonskampanjer med mål om å motvirke
stigmatisering og feiloppfatninger om depresjon
og suicidalitet og senke terskelen for at personer
med depresjon søker og mottar hjelp)
3. Lokale nøkkelpersoner (opplæring til nøkkelpersoner som har kontakt med høyrisikogrupper og
som kan bidra til at flere får riktig omsorg og
behandling)
4. Pasienter og pårørende (formidle informasjon om
depresjon og behandlingsmuligheter)
EAAD-prosjektet har i 2016 vært en oppstartsfase
med forberedelse av utprøving og evaluering av EAAD
og iFightdepression i Agderfylkene:

•• Oversettelse og tilpasning av EAAD-materiell for
norske forhold, bl.a. EAAD sin nettside (www.
ifightdepression.com, informasjon om depresjon
og behandlingsmuligheter) som retter seg mot
allmennheten og spesifikke grupper (ungdom,
lokale nøkkelpersoner, helsepersonell). Oversettelse og tilrettelegging av det internettbaserte
selvhjelpsverktøyet iFightDepression, samt opplæringsmateriell.

•• Planlegging og utvikling av opplæringstiltak tilpasset målgruppene i intervensjonen (helsepersonell, og nøkkelpersoner i lokalsamfunnet).

•• Nettverksbygging og gjennomføring av interes-

sent-møte i Lillesand (29/11) der prosjektet ble
presentert for representanter for kommunene på
Agder samt andre organisasjoner og instanser som
er aktuelle deltakere i prosjektet.

•• Etablering av prosjektorganisasjon i Agder (referansegruppe og styringsgruppe).
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•• Planlegging av opplæringstiltak i samarbeid med

Røde Kors for instruktøropplæring i tidlig oppdagelse og intervensjon for personer i selvmordsfare.
•• Planlegging av evaluering, særlig med tanke på
å innhente brukererfaringer fra selvhjelpsverktøyet iFightDepression og opplæringstiltakene.
I 2017 vil flernivåintervensjonen bli implementert
i Agder-fylkene, dernest i andre deler av landet.
Prosjektet ble i 2016 ledet av førsteamanuensis Erlend
Mork.
Prosjektet videreføres i 2017.

Utvikle og implementere kompetansehevende
tiltak i kommunale tjenester
NSSF tilbyr e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
med leger og psykologer i primærhelsetjenesten som
målgrupper. Bakgrunnen for produksjon av kurset er
undersøkelser som viser at mange av de som har
gjennomført selvmord har vært i kontakt med fastlege
i månedene før selvmordet, uten at selvmordsrisiko
har vært fanget opp eller vurdert. E-læringskurset
har som siktemål å styrke primærhelsetjenestens
kompetanse i å kartlegge/avdekke selvmordsrisiko,
samt vurdere risikoen og sette i gang behandling/
oppfølging.
Kurset ble publisert i januar 2016. Det ble annonsert
overfor leger og psykologer. Det ble grundig omtalt
i NRK Ekko, andre radiosendinger og på ulike nettsteder.
Kurset er tilgjengelig fra en åpen nettside (www.
selvmordsrisikovurdering.no), og det tar ca 2 timer å
gjennomføre kurset. Før publisering ble kurset testet
av 5 allmennleger, og siden september 2016 har det
hatt en egen tilbakemeldingsfunksjon. Tilbakemeldingene er svært gode. Brukerne vurderer kurset som
relevant og at de har god nytte av det i sin arbeidshverdag. Det omtales som strukturert og informativt
med nyttige oppsummeringer og konkrete forslag til
hvordan man kan formulere seg i møtet med personer
med selvmordstanker. Video-eksempler og beskrivelse av sikkerhetsplan (framfor kontrakt) blir også
trukket fram som nyttige elementer.

Ved utgangen av januar 2016 var det ca 900 registrerte brukere av kurset. Basert på tilbakemeldinger
er ca 1/3 av disse leger i primærhelsetjenesten, 1/3 er
psykologer (flest i spesialisthelsetjenesten), de øvrige
er fra andre faggrupper som jobber med selvmordsforebygging på kommunenivå. Etter at kurset ble
godkjent som tellende kurs av legeforeningen, og vi
har hatt ny annonsering av kurset overfor psykologer
og leger, har andelen av brukere fra disse målgruppene økt.
Prosjektet har vært ledet av professor Lars Mehlum,
ble finansiert av Helsedirektoratet, avsluttes som
prosjekt og videreføres som fast opplæringstilbud fra
NSSF

Utarbeide veiledende materiell for kommunene
om forebygging av selvskading og selvmord
Arbeidet med utarbeidelse av veiledende materiell for
kommunene om forebygging av selvskading og selvmord, jfr tiltak 20 i Handlingsplan for forebygging av
selvmord og selvskading 2014–2017, fortsatte i 2016.
NSSF har gjennom hele året bistått Helsedirektoratet
i dette arbeidet. Prosjektet har vært ledet av forsker
Anita Tørmoen.

Utarbeide og implementere pilotprosjekt rettet
mot risikoutsatte grupper
Barn under barnevernet er en risikoutsatt gruppe.
På bakgrunn av erfaringene med NSSFs forskning
på dialektisk atferdsterapi (DBT) var planen å utarbeide et pilotprosjekt rettet mot risikoutsatte barn og
unge med gjentatt selvskading og selvmordsatferd.
Prosjektet var tenkt utviklet med vekt på mestring og
ferdighetstrening. NSSF har søkt å kartlegge inter
ressen og behovet for ferdighetsopplæring i barnevern rus og psykisk helse og å kartlegge eksisterende
BUFETAT-intervensjoner rettet mot selvskading- og
selvmordsproblematikk.
Kartleggingen viste at BUFETAT ser ut til bare å ha to
intervensjoner der den enkelte ungdom involveres
alene (multifunc og ART). I tillegg er det en rekke
tiltak som involverer foreldre eller hele familien.
I forhold til de nevnte intervensjonene har dialektisk
atferdsterapi en sterkere vektlegging av den enkeltes
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ungdommens følelser, tanker, og utløsende hendelser
i miljøet. Ferdighetene som DBT hjelper ungdommer
til å tilegne seg gir sterkere evne til å mestre problematiske følelser og tanker og gir økt mellommenneskelig kompetanse. Mindfulness i DBT synes
å være en helt ny komponent ift. andre benyttede
terapiformer i barnevernet. DBT-ferdigheter anses
å være relevante mestringsverktøy både for ungdommene selv og for barnevernspersonalet som derved
får redskap til å løse vanskelige interaksjoner med
ungdommen, men også for å bygge gode relasjoner.
NSSF hadde møter med tre institusjoner som jobber
med ungdom med psykiske vansker eller ungdom
med samtidig rus- og psykiske problemer. Alle var
villige til å motta opplæring og prøve ut materiell etter
videre avtale.
Høsten 2016 tok imidlertid BUFETAT Region Nord
kontakt med NSSF med spørsmål om å bidra i et prosjekt der også DBT-ferdigheter stod sentralt. Dette
prosjektet var langtkommet og godt forankret i Bufetat
og hadde allerede sterk involvering av faglige enheter
i Norge (RBUP Øst og Sør) og utlandet (Washington
University, Seattle). NSSF ble invitert inn i et samarbeid om alle aspekter ved dette prosjektet. Etter en
del innledende møter valgte NSSF å inngå en samarbeidsavtale med Bufetat Region Nord om å gi støtte
gjennom undervisning, rådgivning og nettverksbygging til innføring av bruk av DBT ferdighetstrening
i utvalgte statlige barnevernsinstitusjoner i regionen.
Dette er en del av et større implementeringsprosjekt
i regionen der mange aktører samarbeider. NSSF har
prioritert å satse på dette implementeringsprosjektet
som er kommet godt i gang og der mulighetene for
å få resultater i løpet av kort tid er meget gode. Signaler fra BUFDIR tyder på at prosjektet som nå er
igangsatt i Region Nord vil bli utvidet til å gjelde hele
det statlige barnevernet i Norge. I samarbeidet inngår
også en forskningsmessig evaluering initiert av RBUP
Øst og Sør. NSSF er partner i dette forskningssamarbeidet som nylig ble tildelt finansiering gjennom
Norges Forskningsråd.
Forsker Anita Johanna Tørmoen ledet prosjektet
i 2016. NSSFs samarbeid med Bufetat Region Nord
fortsetter i 2017.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, videreføres i 2017.

Norsk klinisk evalueringsnettverk for Dialektisk
atferdsterapi
Mer enn 30 kliniske enheter i Norge, i alle deler av
landet, tilbyr i dag dialektisk atferdsterapi. For å gi
klinikere og behandlingsprogrammer faglig støtte
til systematisk å utrede nye pasienter og til å gjøre
systematiske målinger av forløp og terapirespons, er
det etablert et nasjonalt nettverk av kliniske enheter
som arbeider med denne behandlingsmetoden.
Målet er å bidra til at DBT brukes med vedvarende
god kvalitet over tid i kliniske enheter rundt omkring
i landet.
Alt klinisk arbeid vil utføres av de enkelte klinikere
og behandlingsprogrammer ved de samarbeidende
enheter, men NSSF vil understøtte dette arbeidet ved
å tilby tilgang til godt egnede utrednings- og evalueringsmetoder tilrettelagt for norske forhold og bistand
til å samle data og gjøre enkle analyser av materialet.
Samtidig danner den ensartede og systematiske innsamlingen av data et godt grunnlag for å utføre studier
av DBT og pasienter som mottar behandlingen.
Standardiserte metoder og skåringsverktøy er utviklet
og testet ut på enhetene. Nettskjemaer og utstyr (nettbrett) for innsending av data til Tjenester for Sensitive
Data (TSD/UiO) er klargjort. For tiden arbeides med
å forankre nettverksmetodene i formelle avtaler lokalt
og i godkjenninger fra relevante nasjonale myndigheter.
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
Prosjektet ble i 2016 ledet av professor Lars Mehlum
med overlege Heidi Bjørnerem (Robust-Molde),
psykolog Gjertrud Kvalstad (BUP Lian), psykolog Tone
Enge Bertelsen (Søndre Nordstrand DPS) og psykolog
Kristoffer Ødegaard (Bjerketun ungdomsseksjon) som
viktige samarbeidspartnere.
Prosjektet videreføres i 2017.
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tiltak
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NSSF har som mål å bidra til å heve kompetansen
i tjenesteapparatet. Vi legger til rette for formidling
av ny forskning og erfaringsbasert kunnskap til
nøkkelpersoner i det selvmordsforebyggende arbeidet
i tjenesteapparatet, til andre kunnskaps- og kompetansesentre, til undervisere ved universitet og høy
skoler, til beslutningstakere på nasjonalt og kommunalt
nivå og til allmenheten. Vi henvender oss både til
tjenesteapparatet i spesialisthelsetjenesten, til kommunehelsetjenesten og til andre aktører som har
behov for økt kompetanse om selvmord, selvmords
atferd og selvskading.
Vi tilbyr utdanningsprogram og kurs både for klinikere og andre tjenesteytere. I tillegg bidrar vi eksterne
utdanningsprogram med undervisning og/eller rådgivning i valg av litteratur. Vi formidler forsknings
resultater, kunnskapsoppsummeringer og faktaopplysninger på eget nettsted, i fagtidsskrift og
i media. Vi håper på den måten å nå bredt ut samtidig
som vi også når egne fagfeller og tilstøtende fag
miljøer. Forskere ved NSSF svarer jevnlig på eksterne
henvendelser – også fra media og presse.

UTDANNINGSPROGRAM OG KURS VED NSSF
NSSF har i 2016 gjennomført alle undervisningstiltak
som var planlagt for året utenom et dagskurs i DBT
som ble avlyst grunnet for få påmeldte. Deltaker
antallet på DBT-terapeut-utdanningsprogrammet var
i 2016 på normalt nivå med 28 deltakere. Kurset
i Klinisk suicidologi var fulltegnet med 45 deltakere.
Vi oppnådde forventet deltakelse på utdannings
programmet i CGT med 15 deltakere. Det ble levert 11
masteroppgaver på masterprogrammet i psykososialt
arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Ansatte ved
NSSF har bidratt med 74 forelesninger i eksterne
utdanningsprogram og kurs, noe vi også er godt fornøyd med.
E-læringskurset i selvmordsrisikovurdering ble publisert i begynnelsen av 2016, siden da har i gjennomsnitt per måned 80–100 gjennomført kurset. Ved
årsskiftet var det registrert 1000 brukere av kurset.
Arbeidet med kvalitetsforbedring av utdannings
programmet i DBT hadde høy prioritet i 2016. Vi er
svært fornøyd med oversettelsesarbeidet som er gjennomført, med oppfølging av nettverk for å opprettholde og kvalitetssikre god behandling over tid og
med vel gjennomført videreutdanning av egne lærekrefter i programmet.

Masterprogram i selvmordsforebyggende
arbeid
Masterprogrammet ved UiO i psykososialt arbeid
– selvmord, rus, vold og traumer, studieretning selvmordsforebyggende arbeid har som mål å bidra til å
heve kompetansen hos ansatte i statlig og kommunalt
tjenesteapparatet innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenesten. Det er begrenset opplæring i selvmordsforebyggende arbeid i grunnutdanninger og helse- og
sosialrelaterte høyskoleutdanninger. Tjenesteapparatet har behov for medarbeidere som har kjennskap
til kunnskapsbasert praksis, som kan sette i verk
selvmordsforebyggende tiltak, er trygge i møte med
selvmordsnære pasienter og er trygge i veiledning
om håndtering av selvmord eller selvskading på ulike
arenaer som f.eks. i kommunene eller i fengsler.
Studiet er erfaringsbasert og gjennomføres på deltid.
Studentene på studiet er ansatt innen psykiatrien,
fengselsvesen, barnevern, NAV eller innen pedagogisk
arbeid. 60 % av studentene er ansatt i helseforetak,
40 % innen det kommunale tjenesteapparatet. I tillegg
til tematisk opplæring har utdanningsprogrammet
fokus på brukermedvirkning og tverrfaglighet og
det er lagt inn tid til refleksjon rundt rolleforståelse
og ledelse.
I 2016 var det, fordelt på 2 kull, 25 studenter på
studieretningen selvmordsforebyggende arbeid. NSSF
er faglig ansvarlig for undervisning og veiledning som
tilbys på studieretningen.
NSSF gjennomførte 3 undervisningsuker for studentene på studieretningen selvmordsforebyggende
arbeid, emnene PSA4210 – selvmordsforebyggende
arbeid og PSA4230 – selvmordsforebyggende arbeid
II. I alt 11 studenter fra opptaket i 2013 leverte master
oppgaven våren 2016 med tema:

•• Norske mediers omtale av selvmord i 2014 – er
den samfunnsnyttig?

•• Sammenhengen mellom mobbing i skolealder, og
selvmordsatferd i voksen alder – en systematisk
litteraturstudie.
•• Forebygging av selvskading i ungdomsskolen –
hva er skoleleders tanker og erfaringer med hvordan skolen jobber for å forebygge selvskading
blant elevene?
•• Foreldrerelasjonen som risikofaktor for suicidaltanker hos ungdom – en kvantitativ studie av
ungdom i behandling hos BUP.
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•• Lykkepillen? Bruk av SSRI-preparater i behandling

av ungdom med selvmordsatferd.
•• Mellom frustrasjon og mening – hvordan opplever
behandlere i psykisk helsevern formalkrav knyttet
til vurdering av selvmordsfare?
•• Selvmordsforsøk ved bruk av voldsomme metoder
i Norge – prediktorer for selvmordsforsøk ved
bruk av voldsom metode sammenlignet med selvpåført forgiftning.
•• Fengselsaspiranters opplevelser av fangers selvskading og selvmordsforsøk i fengsel.
•• Suicide risk in relation to temporary sick leave
from work. A nested case-control study of the
National data from 1992-2012 in Norway.
•• Identifisering og vurdering av ungdom i fare for
selvmord – de profesjonelles håndtering.
Masteroppgavene er tilgjengelige for alle via
www.duo.uio.no

Utdanningsprogram i Dialektisk atferdsterapi
(DBT)
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -fore
bygging har gjennom forskning og undervisning de
siste 10 årene bidratt til å etablere DBT som en av de
foretrukne behandlinger med effekt for personer med
repetert suicidal eller annen selvdestruktiv atferd.
NSSF intensiverte i 2016 undervisningen i metoden,
opplysningsarbeidet på nett og i media, og arbeidet
aktivt med rekrutteringen til utdanningsprogrammet.
Samme år leverte vi også en doktorgrad basert på vår
DBT relaterte forskning.

Utdanningsprogram/kurs
Programmet tilbyr både introduksjonskurs, intensiv
utdanning, og kurs for viderekomne. I 2016 var det
28 terapeuter som tok terapeututdannelsen som går
over ett år. Vi har utdannet både helt nye team og
terapeuter som supplerer allerede eksisterende team.
Utdanningen er godkjent som videre- og etterutdanning/valgfritt kurs/vedlikeholdsaktivitet av Den norske legeforening, Norsk psykologforening og Norsk
Sykepleierforbund.
Vi opplevde en jevnt økende interesse fra helseforetakene og enkeltpersoner for å ta utdanningen i løpet

av året og gjennomførte opptak av et nytt kull i slutten
av november 2016, dette kullet teller 50 personer.
Vi avholdt også et kurs i DBT for viderekomne, en
såkalt «Advanced Training» over to dager, i behandling av pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og rusavhengighet. I tillegg ble det avholdt to
introduksjonskurs til DBT ved hhv. Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus.
I Norge har tre DBT-lærere gjennomført et omfattende
utdannings- og veiledningsforløp for å bli godkjent
til å undervise andre terapeuter i behandlingsmetoden. Disse tre arbeider med dette i deler av sin forskerstilling ved NSSF.

DBT på norsk
I 2016 ble utdanning av norske DBT-lærere ferdigstilt
og målet om å kunne levere all undervisning på norsk
ble nådd, så fra og med 2017 underviser vi kun på
norsk. I løpet av 2016 arbeidet en av senterets forskere sammen med DBT-terapeuter fra helsefore
takene om å oversette og bearbeide alt materiell som
brukes både i utdanningen og i terapiforløpet forøvrig. Dette ble ferdigstilt, og senteret har nå utgitt disse
som henholdsvis «DBT ferdighetstrening – Faktaark
og arbeidsark» og «DBT for ungdom ferdighetstrening –
Faktaark og øvelser». Disse er både tilgjengeliggjort som
trykt materiale, og som elektronisk materiale, til salgs
via vår nettside. Undervisningssmateriellet er kun
tilgjengelig for de aktive DBT-teamene.

Veiledningstilbud
Utdanningsprogrammets lærere er også kvalifisert til
å gi veiledning til spesialister som arbeider med DBT
ute i foretakene, og gir regelmessig veiledning både
til DBT-team som er under utdanning og etablerte
team. Det gjennomføres månedlig veiledning i inntil
et halvt år etter ferdig utdanning. En rekke team
ønsker videre veiledning etter endt utdannelse. I 2016
ble det gitt månedlig veiledning til 10 team, enten ved
at teamet besøkte NSSF, ved videokonferanse eller
ved at veileder reiste til foretaket. Veiledning etter
gjennomført utdanning øker terapeutenes ferdigheter
og motivasjon og hjelper dem i arbeidet med å bygge
opp og opprettholde et velfungerende DBT-tilbud.
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I oppstartsfasen av veiledningen fokuseres det på
integrasjon av DBT i det enkelte system og hjelp til å
fylle behandlingens funksjoner. Den enkelte veileder
gir også direkte kliniske råd for hvordan teamet kan
jobbe med den enkelte pasient og/eller familiemedlemmer der dette er aktuelt.

Behandling av komplisert sorg (Complicated
Grief Treatment, CGT)
Komplisert sorg er en hyppig forekommende psykisk
lidelse – om lag 7 % av alle som opplever tap av nærstående vil utvikle tilstanden. Det er imidlertid stor
mangel på kunnskap og kapasitet til å drive behandling spesifikt rettet mot kompliserte sorgtilstander.
Dette er et problem blant annet for de mange som
årlig rammes ved å bli etterlatt ved selvmord. NSSF
arbeider for å bedre behandlingstilbudet til etterlatte
som opplever komplisert sorg ved å utdanne behandlere i Komplisert sorgterapi (Complicated Grief
Treatment, CGT) som er utviklet av dr. Katherine
Shear, professor i psykiatri ved Columbia University,
New York. NSSF utvikler også materiell på norsk til
bruk i behandlingen. Et større arbeid med å oversette
behandlingsmanualen i CGT ble fullført i 2016 og
NSSF tilbyr nå denne manualen for alle som tar CGT
terapeututdanningen. I manualen inngår også tester,
kartleggingsverktøy og informasjonshefter. Dette
betyr at alt nødvendig materiell for å gjennomføre
behandling med CGT nå er oversatt til norsk. Hittil
har NSSF utdannet 31 terapeuter i CGT fordelt på to
kull og ytterligere ett kull er under opptak. Utdanningen er godkjent som videre- og etterutdanning/valgfritt kurs/meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist av Den norske legeforening, Norsk psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

Kurspakken «Tid for liv»
Kurspakken «Tid for liv», undervisningsmateriell om
vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter, ble solgt
(selvkost) til Ryfylke DPS Randaberg, Follo DPS Akutteam (2 stk.) og Norwegian Library House AS.

Kurs i klinisk suicidologi
Årlig kurs for leger og psykologer der spesialister
i psykiatri og klinisk psykologi blir prioritert for deltakelse.

På kurset formidles det utprøvd kunnskap og intervensjoner i behandling av voksne og unge med suicidal atferd innen psykisk helsevern. Behandling av
denne pasientgruppen kan, for behandlere, oppleves
som spesielt utfordrende. Det blir fokusert på intervensjoner på individ og systemnivå, gitt opplæring
i hvordan foreta en kunnskapsbasert vurdering av
selvmordsrisiko og fokusert på hvordan engasjere og
motivere pasienter med suicidal atferd i behandling.
Det legges opp til egenaktivitet, rollespill, arbeid
i grupper gjennom bl.a. drøfting av kasus og konkret
arbeid med ferdigheter gjennom trening på spesifikke
intervensjoner.
Kurset i klinisk suicidologi ble holdt 17.–19. oktober
på Thon Hotel Opera i Oslo med 45 deltakere, derav
24 leger, 19 psykologer samt to med annen bakgrunn.
All undervisning ble foretatt av ansatte ved NSSF.
Kurset var godkjent av Den norske legeforening som
18 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for
spesialistenes etterutdanning innen psykiatri og
barne- og ungdomspsykiatri. Kurset var tilsvarende
godkjent av Norsk psykologforening som 18 timers
fritt spesialistkurs/vedlikeholds aktivitet.
Kvalitetsforbedringstiltak: Daglig deltakerevaluering,
justeringer underveis, oppsummeringstime sammen
med deltakerne og samlet oppsummering med
kursrapport. Kursrapporten benyttes som utgangpunkt for revidering av neste års kurs.

Kurs i klinisk selvmordsrisikovurdering og
kronisk suicidalitetsproblematikk
Kurset holdes på helseforetaksnivå og må være forankret og bestilt av ledelsen for den psykiatriske
virksomheten i foretaket. Implementering av systematisk og grundig selvmordsrisikovurdering lykkes
best når alle som har ansvar for vurderinger deltar
og en får anledning til å diskutere de viktigste problemstillinger knyttet til dette feltet. Det ble holdt
6 kurs (ved Helse Bergen HF, avdeling for Rusmedisin,
ved OUS, Klinikk for psykisk helse og avhengighet,
ved VOP Vestre Viken HF og ved BUP Vestre Viken
HF) i 2016 med til sammen 310 deltakende leger og
psykologer.
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E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
NSSF fikk i oppdrag å utvikle og implementere kompetansehevende tiltak i kommunale tjenester jfr tiltak
23 i Handlingsplan for forebygging av selvmord og
selvskading 2014–2017. E-læringskurset i selvmordsrisikovurdering ble publisert i februar 2016. De primære målgruppene for kurset er leger og psykologer
i primærhelsetjenesten. Bakgrunnen for kurset er
undersøkelser som viser at mange av de som har
gjennomført selvmord har vært i kontakt med fastlege
i månedene før selvmordet, uten at selvmordsrisiko
har vært fanget opp eller vurdert. E-læringskurset
har som siktemål å styrke primærhelsetjenestens
kompetanse i å kartlegge/avdekke selvmordsrisiko,
samt vurdere risikoen og sette i gang behandling/
oppfølging.
Kurset er tilgjengelig fra en åpen nettside (www.
selvmordsrisikovurdering.no ), og det tar ca 2 timer
å gjennomføre. Tilgjengelighet og omfang vil gjøre at
kurset når bredt ut til praksisfeltet. Det er lagt vekt
på at kursdeltagerne skal trenes i noen utvalgte
læringspunkter, for eksempel: betydning av å skape
en god relasjon, stille direkte og effektive spørsmål
om suicidalitet, og gi legen/psykologen konkrete verktøy i å øke sikkerheten (utarbeidelse av sikkerhetsplan). Læringspunktene formidles i tekst, noe grafikk
og videoer som illustrerer hvordan legen kan snakke
med pasienten om suicidalitet og risikofaktorer.
Før publisering ble kurset testet av 5 allmennleger,
og siden september 2016 har det hatt en egen tilbakemeldingsfunksjon. Tilbakemeldingene er svært
gode. Brukerne vurderer kurset som relevant og at
de har god nytte av det i sin arbeidshverdag. Det
omtales som strukturert og informativt med nyttige
oppsummeringer og konkrete forslag til hvordan man
kan formulere seg i møtet med personer med selvmordstanker. Video-eksempler og beskrivelse av
sikkerhetsplan blir også trukket fram som nyttige
elementer.
Ved utgangen av februar 2017 var det ca 1200 registrerte brukere av kurset. Basert på tilbakemeldinger
er ca 1/3 av disse leger i primærhelsetjenesten, 1/3 er
psykologer (flest i spesialisthelsetjenesten), de øvrige

er fra andre faggrupper som jobber med selvmordsforebygging på kommunenivå. Etter at kurset ble
godkjent som tellende kurs av legeforeningen, og vi
har hatt ny annonsering av kurset overfor psykologer
og leger, har andelen av brukere fra disse målgruppene økt. For å oppnå en ytterligere økning i 2017
planlegger vi annonsering i lege- og psykolog tidsskrifter i to omganger, samt direkte informasjon til
kommunelegene. Vi vil også informere om kurset
i forbindelse med implementeringen av EAAD-fler
nivåintervensjon slik at kurset blir en integrert del
av dette.

Detaljert oversikt over all undervisning internt
og eksternt:
Detaljert oversikt over all undervisning på interne
utdanningsprogram og kurs, undervisning eksternt
ved andre universitet og høyskoler, sykehus og DPSer
og i møter arrangert av brukerorganisasjoner gitt av
ansatte ved NSSF kan lastes ned fra NSSFs nettside
www.selvmord.no

KONFERANSER OG ÅPNE MØTER
4. nasjonale konferanse om DBT
Den 4. nasjonale konferanse om DBT med tema: Fra
barn til voksen, ble avholdt i Oslo i 13. og 14. september
2016. Mer enn 130 DBT-terapeuter fra hele landet var
samlet til konferansen.
For plenumssesjonene hadde vi hentet inn inter
nasjonale navn fra DBT-miljøet: Professor Alan Fruzzetti fra University of Nevada og førsteamanuensis
Francheska Perepletchikova fra Weill Cornell Medical
Centre, New York. Norske DBT– terapeuter holdt
innlegg på tre parallellsesjoner over temaene: «Ferdighetsgruppen i DBT – den avgjørende brikken»,
«DBT i samarbeid med barnevern» og «DBT til de aller
dårligste».
NSSF, i samarbeid med HRG, sto for den praktiske
gjennomføringen av konferansen. Tilbakemeldingene
fra deltakerne på konferansen var jevnt over svært
gode.
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DBT TEAM I NORGE:

Lønn for strevet?
Anita Johanna Tørmoen, PhD kandidat og Egil Haga PhD

Utdanningsprogrammet i DBT har gjennomført en nettsurvey blant teamledere i Norge.
Her viser vi en oversikt over arbeidstidsrammer og hva slags kompensasjon teamene
har for sin økte tilgjengelighet. 17 av 30 team har besvart undersøkelsen.

Tilgjengelighet
Driver dere ferdighets
treningsgrupper utover
vanlig arbeidstid?

Hva er rammene
for telefon
konsultasjons
tilbudet?

Kompensasjon

NEI
59%

JA
41%

10
8
6
4
2
0
Ikke tilbud
utenfor
kontor
arbeidstid

Tilbud fra
morgen
til kveld
(ikke natt)

Tilbud
hele døgnet

Tilbud utover
vanlig arbeidstid
bestemmes
av terapeut

Får dere ekstra lønn for
telefonkonsultasjon/grupper
utover vanlig arbeidstid

NEI
31%

Får teammedlemmene
ferie/avspasering som
kompensasjon for
telefonkonsultasjon/
grupper utover vanlig
arbeidstid?

NEI
56%

Får den enkelte også
betalt for den faktiske
tiden de bruker på
telefonkonsultasjon?

NEI
69%

JA
69%

JA
44%

JA
31%

«Vi har døgnåpen telefon

24/7

Vi har telefonen
én uke hver.»

«Vi tar imot
telefoner frem
til 22.00, så er det
opphold frem til 08.00
om morgenen. Lager
kriseplaner for
sen kveld/natt.»

«Den enkelte
terapeut bestemmer
selv utfra egne grenser/
muligheter om man tilbyr
telefonkonsultasjon
utover arbeidstid.»

Spørsmål og kommentarer?
anita.tormoen@medisin.uio.no
har utfyllende informasjon.

NSSF har utdannet mer enn
300 DBTterapeuter siden 2006
og har nærmere 30 aktive DBTteam
fra Alta i nord til Arendal i sør.
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Åpent møte
I anledning NSSFs 20-årsjubileum ble det arrangert
åpent møte 15. mars på Litteraturhuset i Oslo. Tema
for møtet var «Kunnskapsbasert selvmordforebygging
i nåtid og framtid». IASP-president professor Ella
Arensman foreleste over temaet: «Visions and challenges for prevention of suicide and self-harm globally – and for Norway». Professor Ping Qin snakket
om sammenhengen mellom sosial ulikhet og risiko
for selvmord i Norge, professor Lars Mehlum snakket
om virksomme selvmordsforebyggingsintervensjoner
for ungdom, psykologspesialist Eivind NormannEide fra OUS tok for seg «Skjønnlitterære selvmord»,
Christoffer Vestli fra Unge LEVE snakket om hvorfor
det er viktig med frivillig innsats i det selvmordforebyggende arbeidet og medisinstudent Thea Røstbakken
delte sine erfaringer i møte med psykisk helsevern.

Miniseminar
I anledning NSSFs 20-årsjubileum arrangerte vi
19. januar faglig miniseminar der ansatte ved NSSF
la fram resultater fra egen forskning. Myndigheter,
samarbeidspartnere og faglig nettverk var invitert.
Statssekretær Astri Nøklebye Heiberg fra HOD innledet med foredraget: «Forebygging av selvmord og
selvskading i Norge – hva er viktig for Regjeringen».

Samarbeid om formidling og
kompetansehevende tiltak
NSSF samarbeidet også i 2016 med SERAF og
NKVTS om driften av masterprogrammet i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer og
holdt forelesninger om selvmordsforebyggende
arbeid for medisinerstudentene ved UiO.
NSSF har bistått VIVAT med å spre informasjon om
undervisningsprogrammet, samarbeidet med LEVE
for å spre informasjon om Verdensdagen, og bistått
Røde Kors og Kirkens SOS med råd og veiledning
i deres informasjons- og formidlingsarbeid. NSSF og
Røde Kors inngikk i 2016 en samarbeidsavtale om å

utvikle et kurs i selvmordsforebygging tilpasset behovet til frivillige i Røde Kors. NSSF har bistått «Velg å
leve» et selvmordsforebyggende prosjekt ved Helse
Stavanger inkludert arrangering av Verdensdagen
i samarbeid med LEVE Rogaland.
Av andre større formidlings- og kompetansehevende
samarbeidsprosjekter i 2016 vil vi trekke fram samarbeidet med Helsedirektoratet om tiltak 20 i Handlingsplanen: Utarbeide veiledende materiell for kommunene
om forebygging av selvskading og selvmord, der NSSF har
vært en sentral bidragsyter i arbeidet med å kvalitets
sikre og ferdigstille materiellet.

OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSARBEID
Vi har som mål å formidle resultatene av ny forskning;
det gjelder både forskning fra egne forskningsprosjekter og resultater fra andre forskningsmiljøer både
nasjonalt og internasjonalt, og formidling av etablert
kunnskap om selvmord, selvskading og forebygging
av selvskading og selvmord. Vi satser på formidling
via nettet, fagtidsskrifter, konferanser, åpne møter
og massemedia.
Som kunnskaps- og kompetansesenter har vi som mål
at nettstedene våre skal fungere som en nasjonal
kunnskapskilde. Senterets nettside www.selvmord.no
har derfor blitt betydelig oppgradert i 2016. Dette ble
gjort i samarbeid med nettredaktøren ved UiO og
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).
Vi har gjennomført brukertester og testet nettsidens
brukervennlighet. Med informasjon fra brukertester
kunne vi tilrettelegge siden og bedre tilgjengelighet
og fokus for våre målgrupper.
I 2016 fikk også NSSF en facebook-profil som styrker
etablert satsing på nett. Vi er aktive i deling av saker
om aktiviteter, forskning og forebygging, og får gode
tilbakemeldinger og et stadig økende antall følgere.
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Eksempel på informasjonsaker vi har frontet via
vår hjemmeside/facebookside:

•• Legene skal lære mer om selvmord

– presentasjon av e-læringskurs
•• EAAD – Den europeiske alliansen mot
depresjon: Nå er NSSF og Norge med!
•• Selvmord kan forebygges! Åpent møte 15. mars
på Litteraturhuset: innlegg fra bruker-organisasjoner og sentrale fagpersoner: Hva gjør vi av
forebyggende arbeid, og hva bør vi gjøre mer av?
•• Boklansering av ny fagbok på norsk om praktisk
selvmordsforebygging
•• Verdensdagen for selvmordsforebygging
•• Informasjon om LEVEs arrangementer
og materiell
•• Olaf-prisen 2016 til Anne Freuchen for arbeid
med barn og ungdom. Åpent møte i Litteraturhuset
•• 4. nasjonale konferanse om DBT:
Fra barn til voksen
•• Lansering av DBT-manual for ungdom

Eksempel på faglige tema vi har frontet
på vår hjemmeside/facebookside:

•• Presentasjon av dødsårsaksstatistikken, grafer og

tabeller
•• Omtale av forskningsartikler publisert i 2016:
–– Ettårsoppfølgingen - Dialektisk atferdsterapi
har betydelig effekt, også ett år etter
behandling,
–– Alkohol – en viktig risikofaktor for selvmord
på individ- og befolkningsnivå
–– Utviklingen i selvmord med ulike metoder
i Norge i perioden 1969-2012

•• Lansering av DBT-manual for ungdom
•• Om å være etterlatt
•• Erfaringer med selvskading
•• Selvmord i psykisk helsevern og manglende

nasjonal oversikt
•• Menn og selvmord
•• Om pilotprosjektet i Agder/deltakelse i EAAD
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Tema
Medier, smitteeffekter og
suicidal atferd

Tema
Samfunnsperspektiv på
selvmord og
suicidal atferd

Vol 21 nr 1/2016

Vol 21 nr 2/2016

Tidsskriftet Suicidologi
Tidsskriftet Suicidologi har 3 utgivelser per år.
2016-utgivelsene var tidsskriftets 21. årgang. Suicidologi er det eneste fagtidsskriftet på sitt område
i Nord-Europa. Her publiseres forskningsbasert kunnskap med relevans for praksisfeltet, oversiktsartikler
og erfaringsbaserte artikler om tiltak og prosjekter
på det selvmordsforebyggende området. Tematikken
belyses også gjennom intervjuer, essays, kronikker,
bokanmeldelser og dikt. Suicidologi er et fagfellevurdert tidsskrift.
Tidsskriftet fyller en viktig formidlingsfunksjon overfor ulike grupper. Det når bredt ut til fagfolk i helsesektoren og andre hjelperyrker. Mange abonnenter
er pårørende og etterlatte. Tidsskriftets papirutgave
har ca. 5000 abonnenter i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg publiseres alle artikler i fulltekst
på vårt open-access nettsted FRITT, www.journals.
uio.no/index.php/suicidologi/index. Arkivet rommer
alle artikler fra 1996 til 2017.
Årgang 21 hadde 3 numre:
•• Samfunnsperspektiv på selvmord og suicidal
atferd (nr. 1/2016)
•• Medier, smitte-effekter og suicidal atferd
(nr. 2 /2016)
•• Selvmordsforebygging i klinisk praksis
(nr. 3/2016)

Trafikk på nettsteder og sosiale medier
NSSF sitt nettsted www.selvmord.no hadde i 2016
totalt 39 952 antall besøk og 61 135 sidevisninger.
Besøkstallene for perioden 2011–2015 var 43 257 besøk
totalt med 77 146 sidevisninger. Vi ser en kraftig
økning i antall besøk og sidevisninger i 2016.
Siden opprettelsen av facebooksiden i april 2016 har
vi hatt 35 delte saker og 629 følgere.

Tema
Selvmordsforebygging
i klinisk praksis

Vol 21 nr 3/2016

Masterprogrammets egen facebookside hadde 503
likerklikk og en rekkevidde på 4152.
Vi samkjører aktuelle saker på nett, nyhetsbrev og
facebook, og i noen grad også i tidsskriftet.

Mediedekning av saker relatert til selvmordsproblematikk der ansatte fra NSSF har bidratt
NSSF mottar mange henvendelser fra presse som
ønsker fagpersoners kommentarer og bidrag til intervjuer og andre innslag. I 2016 var ansatte ved NSSF
sentrale intervjuobjekter i reportasjer om selvmords
problematikk både i NRK Dagsrevyen, TV2s God
Morgen Norge og NRKs Trygdekontoret.
Vi har opparbeidet et godt kontaktnett med dagspresse, radio/TV og med nettredaksjoner ved relevante organisasjoner.
NSSF bidro med innlegg eller ble omtalt i 105 nyhetssaker på papir, nett eller TV/radio i 2016.
Senterleder, professor Lars Mehlum, er ofte i kontakt
med mediene i forhold til saker på samfunnsmessig
og overordnet plan. Gjennom 2016 figurerte Mehlum
i 56 saker, både på trykk og digitalt og i radio- og
TV-sendinger. Han har blant annet skrevet og uttalt
seg om:
•• Nytt e-læringskurs (NRK P2 - EKKO/nrk.no,
napha.no), effekten ved behandling med
Dialektisk atferdsterapi
•• DBT-studien og oppfølgingsstudien (tv2.no)
•• DBT-behandling for ungdom (NRK Dagsrevyen,
nrk.no)
•• Forebygging av selvmord blant unge
(TV2 God morgen Norge)
•• Forebygging av selvmord blant eldre
(NRK Dagsrevyen)
•• Å være etterlatt (NRK P1)
•• Antidepressiva øker ikke faren for selvmord
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NSSF på Facebook, antall likes (unike brukere)
Fra 1. mai til 31 desember
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hos barn og unge (Tidsskrift for den Norske
Legeforening)
•• Behandling av depresjon og forebygging av
selvmord (Intervju i portugisisk TV, RTP)
•• Redder vi én er det verdt innsatsen
(Fædrelandsvennen)
•• Selvmord i trafikken (Bladet Motor)
•• Etterlattes reaksjoner (intervju i forskning.no)

Forsker Fredrik A. Walby:

•• Selvmord hos unge menn. (www.abcnyheter.no)
•• Selvmord. Trygdekontoret (NRK 1)
•• Når noen sliter med selvmordstanker (KK)
•• Selvmord og etterlatte (NRK 1)
•• Derfor er selvmord smittsomt (KK.no)
•• Selvmordsfare (TV2 Nyhetskanalen)
•• Selvmord i psykisk helsevern (NRK Søndags
revyen)
•• Kartlegging av selvmord i psykisk helsevern
(NRK Kveldsnytt )
•• Kartlegging av selvmord i psykisk helsevern
(NRK P1)
•• Terskler for å søke hjelp ved selvmordsfare
(NRK Radio Nyhetsmorgen og Nord-Trønderlag)
•• Selvmord: Årsaker, kjønnsforskjeller og om
å søke hjelp (Radio Nova)
•• Pårørende en undervurdert ressurs i forebygging av selvmord. Samarbeid med LPP: http://
www.altomdinhelse.no/
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Forsker Erlend Mork:

•• Tabu og åpenhet, Verdensdagen
(www.abcnyheter.no)

•• Menn og selvmord (s3.no)
Forsker Anita Johanna Tørmoen:

•• Effekten ved behandling med Dialektisk
atferdsterapi (tv2.no)

•• Selvmord og etterlatte (nrk.no)
Professor Ping Qin:

•• Unge kreftoverlevende og selvmordsrisiko
(VG nett)

Stipendiat Ruth-Kari Ramleth:

•• Dagbladet 13.01.16, intervjuet i forbindelse med
TV 2s dokumentarserie «Sykt perfekt»

Rådgiver Hilde Thomassen:

•• Pilotprosjektet i Agder, deltakelse i den Europeiske

Alliansen mot Depresjon (EAAD) (Lillesandsposten)

NSSF bistår også mediene angående spørsmål om
varsomhet i medieomtale om selvmord.
For øvrig er senteret omtalt på organisasjoners og
bedrifters nettsider, for eksempel napha.no og Helse
biblioteket. Her når vi ut til fagfolk og beslutnings
takere.
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