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Årsrapport 2020 fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og
-forebygging (NSSF)
Innledning
Vi rapporterer i henhold til regelverk for tilskuddsordningen som beskriver overordnet mål,
målgrupper og kriterier for måloppnåelse, og tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet for 2020 som
utdyper overordnet mål, krav til samarbeid nasjonalt og internasjonalt, kjerneoppgaver for NSSF og
særskilte oppgaver og satsninger for NSSF i 2020.
NSSF har i all aktivitet i 2020 utført arbeid i henhold til overordnede føringer for formål,
arbeidsområder og målgrupper beskrevet i punkt 1.0 i tilskuddsbrevet og føringer for samarbeid og
kunnskapsutveksling på nasjonalt nivå og samarbeid i forsknings- og utviklingsarbeid både nasjonalt
og internasjonalt slik det er beskrevet i punkt 1.1.
NSSF er gitt i oppdrag å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere omfang avl selvmord,
selvmordsforsøk og selvskading i Norge samt å bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir
berørt av selvmordsatferd.
NSSF har gjennom året hatt hovedfokus på senterets prioriterte oppgaver beskrevet i punkt 1.2.
Særskilte formål og fag- og arbeidsområder for NSSF:




Utvikling av ny kunnskap om forebygging av selvmord og selvskading, og hvordan
helsekonsekvensene kan reduseres og behandles.
Kompetanseutvikling i tjenesteapparat og øvrige målgrupper
Formidling av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap

Vi har også hatt fokus på særskilte oppgaver og satsninger, både nye oppgaver i 2020 og videreføring
av oppgaver i 2020 som er beskrevet i punkt 2.0.
NSSF forholder seg til selvmordsproblematikken ut fra flere faglige vinklinger. Senterets
medarbeidere har spisskompetanse innen psykiatri, pedagogikk, psykologi, epidemiologi og statistikk.
NSSF er organisatorisk forankret ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo og blir finansiert ved tilskudd over Statsbudsjettet via Helsedirektoratet, men
også gjennom eksterne prosjektmidler eller en kombinasjon av disse. Denne rapporten svarer på krav
til rapportering for tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet, men speiler også aktivitet som er delvis
finansiert av andre finansiører som NFR og Stiftelsen DAM.
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1.1. Samarbeid og nettverk, nasjonalt og internasjonalt.
Brukermedvirkning.
NSSF har lang tradisjon for å skape nasjonale og internasjonale møteplasser for forskere med
interesse for selvmordsforskning. Gjennom årene har NSSF hittil arrangert 15 nasjonale konferanser i
tillegg til flere internasjonale konferanser på norsk jord og senterets medarbeidere har vært aktive i å
arrangere en rekke internasjonale konferanser i andre land.
NSSF har i 2020 arbeidet med planer for 2 nasjonale konferanser:



11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging, 19.–20. mai.2021
6. nasjonale konferanse om dialektisk atferdsterapi, 20.–21. april 2020 (avlyst grunnet Covid-19)

Og deltatt i planlegging av flere internasjonale konferanser der NSSFs medarbeidere har roller i
ledelse og organisering av konferansene:


5th International Suicide Research Summit, 24.-27.10. 2021, Barcelona, Spain



31th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, 21.–24.10. 2021,
Gold Coast, Australia



5th International Congress on Borderline Personality and Allied Disorders, september 2022
Antwerpen



17th World Congress of the International Society for the Study of Personality Disorders,
11.–13.10.2021, Oslo



2nd Summer School of the European Society for the Study of Personality Disorders, august 2021,
Lausanne University, Cret Berard, Lausanne, Switzerland



18th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Roma september 2022.

For et lite land som Norge er det viktig å delta på slike møteplasser for å utveksle erfaringer og
diskutere samarbeid med andre suicidologiske forsknings- og fagmiljøer i Norge og utlandet. NSSF
deltar også aktivt på en rekke faglige arenaer for forskning og formidling både på eget initiativ og
etter invitasjon. I våre egne kurs og fagmøter formidler vi forskningsbasert kunnskap til forskere,
klinikere og ansatte fra ulike yrker der selvmordsforebygging er satt på dagsorden.

Nasjonalt samarbeid
Samarbeid med kunnskaps- og kompetansesentra
Årlig fagdag for de nasjonale og regionale kompetansesentrene med tema selvmordsforebygging er
også en viktig arena. I 2020 møttes alle RVTSene, FHI, VIVAT, NSSF og LEVE i Bergen for årlig fagmøte
der NSSF blant annet la fram erfaringer med implementering av komplisert sorgterapi i Norge.
NSSF har videreført samarbeidet med RVTSene i arbeidsgruppen som utarbeidet mal for
gjennomføring av regionale folkeopplysningskampanjer. Arbeidsgruppens medlemmer har fungert
som referansegruppe for utarbeidelsen av søknad til stiftelsen DAM om midler til regional
folkeopplysningskampanje i gamle Østfold fylke. RVTS-Øst var registrert som
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prosjektgruppemedarbeider. RVTS-Sør er med i en undergruppe i prosjektet som jobber spesifikt
med kampanjestrategier for å nå målgruppen menn med folkeopplysningstiltak.
NSSF sammen med RVTS-Øst planla i 2020 et webinar for helsepersonell om «selvskading og
selvmordsproblematikk i sosiale medier», som ble gjennomført februar 2021. NSSF har også
samarbeidet med medarbeidere ved RVTS-Vest for å utvikle en lærebok om selvmordsforebygging i
skolen.

Samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner
I løpet av året har NSSF samarbeidet med en rekke frivillige organisasjoner. NSSF har fast etablert
samarbeid med LEVE om felle arrangement for markering av Verdendagen for selvmordsforebygging.
LEVE og Røde Kors holdt sitt årlige selvmordsforebyggende seminar på Litteraturhuset i Oslo i
anledning Verdensdagen. Olafprisen, etablert av stiftelsen «Olafs Minnefond til forebygging av
selvmord blant unge», deles ut på dette seminaret. Ansatt ved NSSF ledet i 2020 fagutvalget for
Olafprisen. Fagutvalget innstiller kandidater til prisen.
Røde Kors og NSSF fortsatte I 2020 sitt samarbeid om utvikling av kurs for menige medlemmer og
ledere i organisasjonen om samtale med personer i selvmordsfare. Det ble inngått en ny avtale
gjeldende fram til 2023. Røde Kors er også en samarbeidspartner for NSSF i utvikling av EAAD-tiltak i
Norge.
NSSF etablerte i 2020 samarbeid med organisasjonen «Psyktærlig – om psykisk helse» om spredning
av #chatsafe – poster på Instagramkontoen @chatsafe.no. NSSF har samarbeidet med Psyktærlig i
prosessen med å få oversatt og tilrettelagt innholdet i #chatsafe for norske forhold.
NSSF samarbeidet i 2020 med LEVE om en søknad til Stiftelsen DAM midler til et prosjekt om
samfunnskostnadene ved selvmord «Kartlegging av samfunnskostnadene ved selvmord i Norge».
Søknaden ble levert i desember.
I samarbeid med Rådet for psykisk helse ble det søkt midler til en phd-stilling som skal undersøke
selvmord i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prosjektet fikk støtte fra Stiftelsen DAM i oktober
2020.
NSSF har bistått VIVAT med å spre informasjon om undervisningsprogrammet «Førstehjelp ved
selvmordsfare».
NSSF samarbeider med Mental Helse om prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i tidligere
Østfold fylke. NSSF støtter også Mental Helse faglig i deres arbeid med implementering av
skoleprogrammet YAM i Norge.

Samarbeid ved Universitetet i Oslo
NSSF er et forskningssenter ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Alle ansatte i forsknings- og
undervisningsstillinger ved Institutt for klinisk medisin er forpliktet til å delta i relevant undervisning
og veiledning på medisinstudiet og bidra i vurdering av doktorgrader og i ansettelsessaker. Ansatte
ved NSSF har i 2020 undervist 4 kull om selvmordsproblematikk, veiledet 2 masterstudenter og 1
forskerlinjestudent og deltatt i vurdering av 2 doktorgrader.
NSSF har siden 2008 hatt nært samarbeid med Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) om driften av masterprogrammet i
psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumatisk stress. Utfasing av utdanningsprogrammet
startet i 2020, samarbeidsprosjektet avsluttes våren 2021.
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Samarbeid med kliniske miljøer
NSSF har etablert en rekke forskningssamarbeid med miljøer regionalt i Norge, blant annet miljøet
ved Helse Bergen HF, Sjukehuset i Sandviken, Bergen (SIPEA-studien), St. Olavs Hospital, Trondheim
(flere studier av DBT og andre studier), Sørlandet sykehus HF, Kristiansand (flere studier) og Arendal
(studie av selvmord blant personer med psykisk lidelse), Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen
(DBT-studie samt psykologisk autopsistudie) Vestre Viken HF (DBT-studie), Sykehuset Østfold HF,
Moss (DBT-studie), Helse Stavanger HF (flere studier), Akershus universitetssykehus HF, (ABFTstudien) og Oslo Universitetssykehus HF (flere studier) som bidrar til ny suicidologisk kunnskap. Vi ser
at de som deltar i slikt forsknings- og utviklingsarbeid gradvis styrker sin kompetanse, og bidrar i sin
tur til å spre suicidologisk kompetanse regionalt og lokalt i Norge. NSSF har siden 2016 hatt en
samarbeidsavtale med Bufetat Region nord om faglig bistand til et prosjekt der bruk av DBT
ferdigheter står sentralt. I samarbeidet inngår også en forskningsmessig evaluering initiert av RBUP
Øst og Sør. NSSF er partner i dette forskningssamarbeidet som har finansiering gjennom Norges
forskningsråd.
NSSF samarbeider med NAPP om utvikling av retningslinjer for behandling av
personlighetsforstyrrelser.
Senteret har godt etablert forskningssamarbeid med miljøer i USA, Kina, Norden og Europa for øvrig.

Annet samarbeid
NSSF samarbeider med Direktoatet for e-helse om integrering av iFightDepressionverktøyet en
mestringsporal for psykisk helse under www.helsenorge.no. Integreringen kom på plass i 2020.
NSSF tok i 2020 kontakt med VIVAT selvmordsforebygging med tanke på samarbeid under
befolkningsrettede forebyggingsprosjekter, spesielt med tanke på folkeopplysningskampanjer.

Internasjonalt samarbeid
Samarbeid med Columbia University
NSSF har et godt og nært samarbeid med det sterke selvmordsforskningsmiljøet ved Columbia
University i New York og hadde fram til august 2019 gleden av å ha professor Barbara Stanley fra
Columbia University ansatt i en bistilling ved NSSF. NSSF deltar fortsatt i 2 forskningsprosjekter med
data fra Columbia University. 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 utdanning i behandling av komplisert sorg.

Andre internasjonale samarbeidspartnere
NSSF har et strategisk viktig samarbeid om implementering av Dialektisk atferdsterapi (DBT)
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 (DBT). Fra 2020 har dette internasjonale samarbeidet
kommet inn i en ny og mer organisert form gjennom etableringen av den nye International
Association for Dialectical Behaviour Therapy (IADBT), der NSSFs leder er medlem av både
organisasjonens styre og forskningskomite.
I 2020 har NSSF videreført det fruktbare og langvarige samarbeidet med Montefiore Medical Centre
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(Professor Millers gruppe), New York, med forskere ved Karolinska Institutet i Sverige, ved
Københavns Universitet og ved barnepsykiatrimiljøet ved Helsingfors universitet.
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 and
Research ved Shandong University - ett av de ledende universitetene i Kina. Ping Qin er Distinguished
Visiting Professor ved School of Public Health ved Shandong University der hun i 2020 var bilveileder
for en doktorgrad. Qin samarbeider også med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet i
Danmark.
NSSF har et utstrakt samarbeid med fagmiljøer i Europa, som danner den såkalte European Alliance
Against Depression (EAAD) i forbindelse med utvikling og bruk av forebyggingsverktøy for å redusere
selvmord knyttet til depresjon. Denne alliansen er også utgangspunkt for forskningssamarbeid. NSSFs
leder er leder for EAADs nyetablerte forskningsutvalg. Årlig samarbeidsmøte med alle land som
inngår i alliansen ble i 2020 gjennomført på digital plattform. Samarbeidet med NCISH i Manchester
er sentrale for Kartleggingssystemet

Verv i internasjonale organisasjoner
NSSF var i 2020, og er fortsatt, aktivt engasjert i flere internasjonale organisasjoner med sterk
relevans for senterets faglige oppgaver.
NSSF er blant annet representert i den internasjonale organisasjonen for selvmordsforebygging
(IASP) sine styrende organer ved professor Ping Qin som visepresident. Qin er medlem av
International Academy for Suicide Research og medlem av International Association for Suicide
Prevention.
NSSF har også medlemskap i Scientific Committee for verdenskongressene til IASP.
Mehlum har verv i International Academy for Suicide Research (IASR), American Foundation for
Suicide Prevention (AFSP), International Assosiation for Suicide Prevention (IASP), Suicide Prevention
in Germany, International Association for DBT (IADBT), Norsk forening for Dialektisk atferdsterapi og
World Psychiatric Association.
Ansatte ved NSSF innehar også verv i organisasjonene American Association of Suicidology (AAS),
Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) og i European Symposium on Suicide and
Suicidal Behavior (ESSSB).

Brukermedvirkning
Erfaringsbasert kunnskap gir viktige bidrag til NSSFs forskning, utdanning og formidlingsvirksomhet.
Bruker-, etterlatte- og pårørendeperspektivet trekkes inn i planlegging og gjennomføring av
forskningsvirksomheten, forebyggingsaktivitet, formidlingsvirksomhet og i utvikling av
undervisningsmateriell.
Vi kontakter rutinemessig erfaringspanelet ved NSSF, brukerorganisasjoner eller individuelle
representanter med brukerperspektiv i planleggingsfasen av forsknings- og forebyggingsprosjekter,
og tar også kontakt for innspill ved utarbeidelse av større rapporter eller underveis i
forskningsprosjekter der vi ser et gjensidig behov for brukermedvirkning.
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I utarbeidelsen av rapporten «Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert
rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie», var en brukerrepresentant fra A-larm
tungt involvert i hele prosessen. Brukerrepresentanten bidro med alt fra analyse-ideer, tolkning og
forståelse av funnene, skriftlig formidling av resultater og deltok aktivt med eget innlegg under
lansering av rapporten januar 2020.
Vi inviterer rutinemessig frivillige brukerorganisasjoner inn i planlegging av nasjonale konferanser og
jobber for at bruker-, pårørende- og etterlatte-perspektivet skal reflekteres i konferanseprogrammet.
I programkomiteen for 11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging 19. og 20.
mai 2021 var brukerperspektivet ivaretatt ved 2 representanter. Programmet ble ferdigstilt februar
2021, brukerperspektivet er ivaretatt i paneldebatter og innlegg.
Blant organisasjonene har LEVE gjennom mange år vært, og er fortsatt, en viktig samarbeidspartner
og viktig kilde til kunnskap fra et etterlatte- og pårørendeperspektiv. Dette samarbeidet er videreført
i 2020 på ulike måter; fra møtepunkter på ledelsesnivå, i felles fagmøter, i dialog og
informasjonsutveksling om verdensdagen for selvmordsforebygging samt at vi inviterer hverandre til
å delta eller bidra på hverandres arrangementer og til uformell dialog ved behov. I 2020 har det vært
litt begrenset kontakt grunnet fravær av arrangementer.
I samarbeidsprosjekter med Kirkens SOS, Røde Kors og Røde Kors Ungdom i utvikling av kurs og
opplæring for medlemmer blir vi involvert i diskusjoner som har utspring fra brukerperspektivet i
tjenestene Røde Kors og Kirkens SOS tilbyr.
I EAAD-prosjektet er det brukerrepresentanter i alle underprosjekter. Mental helse og
Pårørendealliansen var invitert inn i evaluering av nytt opplæringstiltak for helsepersonell i
kommunehelsetjenestene med tema depresjon og suicidalitet.
Som et ledd i å etablere brukermedvirkning systematisk i aktivitet ved senteret, ble det høsten 2019
etablert et erfaringspanel. Medlemmene i panelet kommer fra bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner. Erfaringspanelet ved NSSF skal bidra til at brukernes, etterlattes og pårørendes
erfaringer kommer til nytte i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter ved NSSF.
Brukerpanelets sammensetning i gjeldende fungeringsperiode på 2 år:
Representanter fra: LEVE/ Unge LEVE, LPP, Mental Helse/Mental Helse Ungdom, A-larm,
Pårørendealliansen. Det ble avholdt 8 møter i 2020. Møteaktiviteten ble intensivert grunnet Covid19-situasjonen og ny handlingsplan for forebygging av selvmord som kom i september.
Ved deltakelse i styret i Norsk Forening for Dialektisk Atferdsterapi (N-DBT) får NSSF nyttig
tilbakemelding på bruken av Dialektisk atferdsterapi (DBT) fra både praktiserende klinikere, brukere
og pårørende.
Ved alle undervisningsprogram og kurs som tilbys av NSSF innhentes deltakernes tilbakemeldinger på
innhold og nytteverdi av undervisning. Disse evalueringene blir brukt underveis i det enkelte
undervisningstiltaket til å forbedre kvaliteten og de blir brukt ved planlegging av nye
undervisningstiltak.
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1.2 Særskilte formål og fag- og arbeidsområder for NSSF
Aktivitet som har bidratt til utvikling av ny kunnskap om forebygging av selvmord og
selvskading, og hvordan helsekonsekvensene kan reduseres og behandles
NSSF har med sin forskning som hovedmål å fremskaffe ny kunnskap for norske forhold og tilpasset
den norske befolkning 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 innenfor tre kjerneområder:






Å fremskaffe ny kunnskap om forekomst 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 forekomst 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 søker dessuten å syntetisere kunnskap fra mange teoretiske og empiriske kilder, inkludert
brukererfaringer og sammenfatte dem i publikasjoner og faglige produkter som kan informere videre
forskningsinnsats, forebyggende arbeid og samfunnsrespons. NSSF har organisert sin
forskningsvirksomhet i to grupper – én med hovedfokus på kliniske studier og én med hovedfokus på
registerbaserte studier.
Forskning, sammen med kompetanse og nettverk som senteret bygger opp over tid gjennom
forskningsvirksomheten, bidrar på flere ulike måter til å spre kunnskap og kompetanse ut til
praksisfeltet. Kombinasjonen av deltakelse i internasjonale nettverk bygd opp gjennom egen
forskning samt aktivt samarbeid og støtte rettet mot regionale forsknings- og kliniske miljøer har satt
NSSF i en svært god posisjon for å støtte implementering, tilpasning og evaluering av kunnskaps- og
erfaringsbaserte tiltak i Norge.
NSSFs forskning på årsaksfaktorer og risikofaktorer for suicidal atferd gir et viktig empirisk grunnlag
for prioritering av forebyggende innsats og til utvikling av metoder og tilnærminger til forebygging.
Eksempler på dette er NSSFs registerstudier av etterlatte ved selvmord, som avdekker hvilke grupper
som er mest risikoutsatt for å eksponeres for slike tap, hvilke grupper i befolkningen som har størst
risiko for villet egenskade og hvordan det går med disse over tid eller hvilke grupper av innvandrere
som har og ikke har økt risiko for suicidal atferd. Studier som dette gir praksisfeltet et mer informert
grunnlag for planlegging og utvikling av forebyggende arbeid og vil også i neste runde kunne gi bedre
grunnlag for evaluering av effekter av den forebyggende innsatsen.
NSSFs forskning konsentrerer seg også om kliniske populasjoner både når det gjelder årsaks- og
risikofaktorer og når det gjelder utvikling og effektevaluering av nye kliniske intervensjoner og
behandlinger. NSSF har blant annet satset mye på å forstå årsaker til suicidal og selvskadende atferd
blant ungdommer og har utviklet nye intervensjoner som i dag tas i økende grad i bruk i helsevesen
og barnevern i Norge. NSSF driver selv implementering av Dialektisk atferdsterapi (DBT) både for
voksne og barn og unge gjennom sitt utdanningsprogram i DBT som hittil har kvalifisert mer enn 500
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terapeuter i hele landet (se www.dbt.no for en oversikt). NSSFs forskning belyser også hvilke
endringsmekanismer som er aktive i behandling av personer med selvmordsproblematikk. Dette er
viktig kunnskap som kan gjøre det mulig å utvikle behandlingen videre slik at den er bedre tilpasset
målgruppene og slik at den inneholder de mest virksomme elementene. På basis av sin forskningsgenererte utdanning og veiledning bistår NSSF mange kliniske enheter som ønsker å styrke kvaliteten
i sin virksomhet. Blant annet driver NSSF et kvalitetsnettverk for enheter som arbeider med DBT ved
å hjelpe dem å bruke felles metoder for utredning og måling av terapirespons og til å utføre videre
kliniske studier. NSSF bruker resultater av sine kliniske studier i alle sine utdanningsprogrammer for
klinikere, noe som sikrer at fagfeltet alltid får undervisning som er basert på ny norsk og
internasjonal forskning.
NSSF bruker sitt vide internasjonale kontaktnett med forskere i andre land til å hente hjem kunnskap
som er utviklet av andre faggrupper. I årenes løp har en rekke metoder og intervensjoner utviklet i
andre land på denne måten blitt importert, tilpasset og tilrettelagt for norske forhold. Eksempler på
dette er dialektisk atferdsterapi, DBT for kompleks PTSD, komplisert sorgterapi, sikkerhetsplanintervensjonen, viktige deler av kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling.

Vitenskapelige publikasjoner, med omtale
I det følgende presenteres publikasjoner fra NSSF i 2020. Senteret rår over et meget begrenset antall
forskere, men til tross for dette har publiseringstakten i antall vitenskapelige arbeider økt i de senere
år og ligger på et høyt nivå. Artiklene som vi refererer her er alle fagfellevurderte originale
forskningsartikler publisert i internasjonale eller norske vitenskapelige tidsskrifter. Hver publikasjon
er kort beskrevet med fokus på hvordan publikasjonen kan bidra til å øke kunnskapen i faget og i
tjenestene.


Waraan, L., Rognli, E. W., Czajkowski, N. O., Mehlum, L., Villabø, M. (2020). Efficacy of
attachment-based family therapy compared to treatment as usual for suicidal ideation in
adolescents with MDD. Clinical Child Psychology and Psychiatry,
https://doi.org/10.1177/1359104520980776

Tilknytningsbasert familieterapi (ABFT) er utviklet for å behandle ungdommer med depresjon og
deres familier. ABFT har som mål å reparere relasjonsproblemer og gjenoppbygge et følelsesmessig
beskyttende foreldre-barn forhold. I denne undersøkelsen studerte vi om ABFT er mer effektiv enn
vanlig BUP-behandling (TAU) i å redusere selvmordstanker hos klinisk deprimerte ungdommer. Seksti
ungdommer i alderen 13 til 18 år deltok og ble randomisert til å motta 16 uker med ABFT eller TAU.
Deltakerne i begge behandlingsgruppene rapporterte betydelig redusert nivå av selvmordstanker,
men flertallet hadde fortsatt klinisk signifikant nivå av slike plager etter 16 ukers behandling. ABFT
var ikke assosiert med gunstigere resultater enn TAU. Selv om funnene må tolkes med varsomhet gitt
begrensningene i studien, gir studien grunn til å undersøke nærmere hvordan ABFT kan modifiseres
for å gi en sterkere komparativ effekt for denne pasientgruppen.


Furnes, D., Gjestad, R., Rypdal, K., Mehlum, L., Hart, S. D., Ødegaard, K. J., Mellesdal, L. S. (2020).
Suicidal and violent ideation in acute psychiatric inpatients: prevalence, co-occurrence, and
associated characteristics. Suicide and Life-Threatening Behaviour, 1-12.
https://doi.org/10.1111/sltb.12726

Denne undersøkelsen fokuserte på forekomsten av selvmordstanker og voldelige tanker hos 1737
personer som var innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling. Litt mer enn halvparten (51,9%) hadde
selvmordstanker og 19,8% hadde voldstanker, mens disse typene av tanker forekom samtidig hos
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12,3%. Nærmere analyser viste at det å ha både selvmordstanker og voldelige tanker var hyppigere
hos yngre personer og dem som hadde ikke-psykotiske lidelser. Selvmordstanker var hyppigere hos
kvinner, hos dem som også hadde voldstanker og hos personer som hadde stemningslidelser,
nevroselidelser og personlighetsforstyrrelser. Motsatt var voldstanker var hyppigere hos menn, hos
dem som også hadde selvmordstanker og hos dem som hadde stemningslidelser og nevrotiske
lidelser.


Ose, S. O., Tveit, T., Mehlum, L. (2020). Non suicidal self-injury (NSSI) in adult psychiatric
outpatients – A nationwide study. Journal of Psychiatric Research, 133, 1-9.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.11.031

I denne undersøkelsen, utført i samarbeid med SINTEF Helse, kartla vi forekomsten av selvskading,
selvmordstanker og selvmordsforsøk og den innbyrdes sammenhengen mellom disse problemene
blant voksne pasienter ved alle psykiatriske poliklinikker i Norge. I løpet av en 14-dagers periode ble
det samlet inn data om alle tilgjengelige pasienter (N= 23 124). I løpet av de fire foregående ukene
hadde 8,1% av pasientene selvskadet minst én gang mens 17,3% hadde hatt selvmordstanker og
0,6% hadde gjort minst ett selvmordsforsøk. Selvmordsforsøk var mer enn syv ganger hyppigere
blant pasienter som rapporterte selvskading enn blant pasienter uten slik atferd. Blant alle
diagnosegrupper var det pasienter med personlighetsforstyrrelser som hadde høyest forekomst av
både selvskading og selvmordstanker.
Vi kan konkludere med at forekomsten av nylig selvskading er høy hos pasienter som får poliklinisk
psykiatrisk behandling i Norge. Slik selvskading er signifikant mer utbredt hos pasienter med
personlighetsforstyrrelser enn hos pasienter med andre diagnoser. Det er også en sterk sammenheng
mellom selvskading og selvmordsforsøk, og et mer spesifikt og direkte fokus på behandling av
selvskading vil kunne ha et stort selvmordsforebyggingspotensial.


Fredriksen, K. J., Schaufel, M. S., Johannessen, J. O., Walby, F. A., Davidson, L., Schoeyen, H. K.
(2020). Preventing Suicide among Psychiatric Inpatients with Psychotic Depression. Psychiatric
Quarterly, 91(1), 223-236
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001885

Denne studien undersøker hva pasienter med psykotisk depresjon, en svært alvorlig tilstand med høy
selvmordsfare, opplever som selvmordsforebyggende under forløpet av innleggelse på sengepost I
psykisk helsevern. Ni deltakere ble intervjuet, og dataene ble analysert med kvalitativ metode.
Informantene, som alle var intenst plaget under sykdomsepisoden, beskrev følgende tema som
viktige for å forebygge selvmord under den psykotiske krisen: det å bli hindret eller avbrutt i
selvmordshandlinger, få aktiv medikamentell behandling, bli møtt med medfølelse og empati samt at
sengeposten og personalet ble opplevd som et trygt miljø under den pågående krisen. Suicidaliteten
var i stor grad knyttet til svært plagsomme psykotiske forestillinger, angst og søvnløshet. Funnene
underbygger behovet for en aktiv tilnærming ved depressive psykoser som inkluderer både aktiv
behandling for å dempe symptomer, tilstrekkelig fysisk sikring, og tilgang på tryggende samtaler.


Zalsman, G., Stanley, B., Szanto, K., Clarke, D. E., Carli, V., Mehlum, L. (2020). Suicide in the Time
of COVID-19: Review and Recommendations. Archives of Suicide Research, 24(4), 477-482.
https://doi.org/10.1080/13811118.2020.1830242

Den verdensomspennende koronaviruspandemien (COVID-19) gir oss utfordringer som vi ikke har
opplevd de siste 100 årene. Det vi har lært av tidligere pandemier kan i liten grad fortelle oss hva vi
kan forvente og hvordan vi kan håndtere ettervirkningene av COVID-19. Det er derfor all grunn for
det internasjonale samfunnet av forskere og klinikere, og alle som er opptatt av å forebygge
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selvmord, til å være våkne overfor utfordringene vi sannsynligvis vil møte. I denne artikkelen
oppsummeres noen av de viktigste av disse utfordringene som pandemien medfører og de
implikasjonene den bør få for selvmordsforebygging. Samtidig gis anbefalinger for klinisk praksis,
selvmordsforebygging og forskning. Disse anbefalingene har vi også formidlet i en norsk kontekst
gjennom NSSFs nettsider og tidsskriftet Suicidologi samt gjennom faglige møter og konferanser og i
Helsedirektoratets ekspertgruppe for psykososial beredskap under pandemien.


Qin, P. Mehlum, L., (2020). National observation of death by suicide in the first 3 months under
Covid -19 pandemic. Acta Psychiatrica Scandinavica, 143(1), 92-93.
https://doi.org/10.1111/acps.13246

Dødsårsaksregisteret har publisert foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under
Covid-19 pandemien i Norge. NSSF har analysert disse dataene og det viser seg at i perioden mars til
og med mai 2020 var det registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1),
noe som er lavere enn for de andre årene i samme periode, men fortsatt innenfor hva man kan
forvente ut fra tilfeldig variasjon. Tallene kan stige ved utgangen av året med vanlig dekningsgrad og
når resultater fra flere obduksjoner foreligger. Det er for tidlig å si noe om det reelt sett har vært
færre selvmord i denne perioden, men det er ingen indikasjon på at det har vært flere selvmord enn
tidligere år i pandemiens første tre måneder.
Dette er en god nyhet, men ingen overraskelse. Omfattende krisesituasjoner kan på kort sikt føre til
økt samhold og sosial integrasjon i vanskelige tider, ved at personer som ellers er marginalisert i
større grad kan bli inkludert og få mer sosial støtte. Regjeringen implementerte en rekke krisetiltak
tidlig i forløpet, disse kan ha bidratt til forebygging av psykisk belastning og mulige selvmord blant
personer som ble rammet av pandemien. Mange kan også oppleve at livet i krisetider får et annet
fokus, slik at tidligere vanskeligheter blir mindre presserende. Bevisstgjøring av grunnleggende behov
og verdier kan være til hjelp for mange. Det er viktig og mer informativt å se hvordan selvmordstallet
utvikler seg over lengre tid under pandemien.


Niederkrotenthaler, T., Gunnell, D., Arensman, E., Pirkins, J., Louis Appleby, L., Hawton, K., John,
A., Kapur, N., Khan, M., RO`Conner, R. C., Platt, S., COVID-19 Suicide Prevention, Research
Collaboration; Mehlum, L., Qin, P. (2020). Suicide Research, Prevention, and COVID-19. Towards
a Global Response and the Establishment of an International Research Collaboration. Crisis,
41(5), 321-330. https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000731

NSSF har deltatt i en rekke internasjonale fora i 2020 for å bidra til kunnskapsutviklingen om
virkningene av COVID-19 pandemien samt å samarbeide med andre lands forskere for å lære mest
mulig av de data som innhentes samt å hente hjem kunnskap til bruk i norsk kontekst. Artikkelen
beskriver etableringen av et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid om selvmordsrelaterte
problemstillinger knyttet til COVID-19, der NSSF er aktiv deltaker.


Mehlum, L. (2020). Mechanisms of change in dialectical behaviour therapy for people with
borderline personality disorder. Current Opinion in Psychology, 37, 89-93.
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.08.017

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en kunnskapsbasert metode for behandling av personer som har
store vansker med å regulere følelser og som ofte har problemer på mange områder i livet, blant
annet med gjentatt suicidal og selvskadende atferd. Denne artikkelen gir en oversikt over hva
forskning sier om hvorfor DBT virker og hvilke elementer i DBT som sannsynligvis er mest avgjørende
for virkningen. Artikkelen diskuterer også utfordringer i den fremtidige psykoterapiforskningen
knyttet til DBT.
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Mehlum, L., Schmahl, C., Berens, A., Doering, S., Hutsebaut, J., Kaera, A., Kramer, U., Moran, P.
A., Renneberg, B., Ribaudi, J. S., Simonsen, S., Swales, M., Taubner, S., de Gaicomo, E. (2020).
Euthanasia and assisted suicide in patients with personality disorders: a review of current
practice and challenges. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 7(15).

Eutanasi og assistert selvmord (EAS) er blitt legalisert i et økende antall land. Opprinnelig siktet
lovgiverne mot at personer med uhelbredelig sykdom og uutholdelige plager skulle få en mulighet til
selv å aktivt avslutte livet ved bistand fra andre. Men etter hvert har indikasjonene for EAS blitt
utvidet til å gjelde stadig flere grupper, blant annet personer med psykiske lidelser slik som
personlighetsforstyrrelser. Artikkelen gir en oversikt over utviklingen på dette feltet, og diskuterer de
store utfordringene for forebygging av selvmord som følger i kjølvannet. Foreløpig ligger det ikke an
til at eutanasi eller assistert selvmord vil bli legalisert i Norge. Denne situasjonen kan likevel endre
seg raskt og NSSF følger utviklingen og forskningen på området både for å delta i det internasjonale
faglig samarbeidet om disse problemstillingene, men også for å være forberedt på å møte nye
utfordringer på dette forebyggingsfeltet hjemme i Norge.


Mortier, P., Vilagut, G., Puértolas Gracia, B., De Inés Trujillo, A., Alayo Bueno, I., Ballester Coma,
L., Blasco Cubedo, M. J., Cardoner, N., Colls, C., Elices, M.m Garcia-Altes, A., Gené Badia, M.,
Gómez Sánchez, J., Martín Sánchez, M., Morros, R., Prat Pubill, B., Qin, P., Mehlum, L., Kessler,
R., Palao, D., Pérez Sola, V., Alonso, J. (2020) Catalonia Suicide Risk Code Epidemiology (CSRC-Epi)
study: protocol for a population-representative nested case-control study of suicide attempts in
Catalonia, Spain. BMJ Open, 10(7), 1-9. doi:10.1136/bmjopen-2020-037365

Artikkelen er protokollen for en omfattende epidemiologisk studie som gjennomføres av en
internasjonal forskergruppe, med bidrag blant annet fra forskere (Lars Mehlum og Ping Qin) ved
NSSF. Ved hjelp av et stort klinisk datamateriale fra Catalonia i Spania studerer man risikofaktorer for
selvmordsforsøk og søker å utvikle empirisk validerte verktøy som kan bistå klinikere i deres arbeid
med å vurdere selvmordsfare. I tillegg til å bruke rikholdige datakilder bruker man avanserte
statistiske metoder, blant annet maskinlæring med mål om å skape verktøy som i fremtiden kan bistå
klinikere i deres vurdering av selvmordsrisiko.


Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K. (2020). Adaptive capacities for safe clinical practice
for patients hospitalized during a suicidal crisis: a qualitative study. BMC Psychiatry, 20 (1). (316)
https://doi.org/10.1186/s12888-020-02689-8

Funnene viser at klinisk praksis knyttet til behandling av personer i selvmordskrise ofte oppleves
kompleks med beslutninger tatt under høy grad av usikkerhet. For å danne seg en forståelse av
selvmordsrisikoen for den enkelte pasient bruker helsepersonell høy grad av ekspertise. Vurderingen
baserer seg på mer enn hva pasienten sier. De gjør vurderinger av det usagte, pasientens tilstand, og
de har ulike tilnærminger til hvordan de bruker «magefølelsen» de kjenner på. For å forbedre
forståelsen av hva de står overfor er samarbeidende strategier sentrale, slik som å drøfte
vurderingene med kollegaene og med pasienten.


Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K. (2020). Safe clinical practice for patients
hospitalised in mental health wards during a suicidal crisis: qualitative study of patient
experiences. BMJ Open, 10(11). http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040088

Hensikten med denne kvalitative studien var å undersøke hvorledes pasienter på sengepost i psykisk
helsevern opplevde pasientsikkerheten under innleggelse i forbindelse med en suicidal krise. 18
informanter fra sengeposter for voksne i et helseforetak inngikk. Tre temaer fremkom i analysen: å
bli anerkjent som suicidal, motta skreddersydd behandling, bli sikret gjennom tilpassede tiltak. Det
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var store individuelle forskjeller i hvordan pasientsikkerhetstiltakene påvirket informantenes
subjektive opplevelse av sikkerhet og deres aktuelle suicidalitet, og artikkelen påpeker viktigheten av
å være oppmerksom på dette for å styrke pasientsikkerhetsarbeidet på dette feltet.


Lund-Heimark, H., Kjelby, E., Mehlum, L., Gjestad, R., Selbæk, G., Kroken, R. A., Johnsen, E.
Ødegaard, K. J., Mellesdal, L. S. (2020). Elderly Patients With No Previous Psychiatric History:
Suicidality and Other Factors Relating to Psychiatric Acute Admissions. BJPsych Open, 6(4).
https://doi.org/10.1192/bjo.2020.45

I denne studien undersøkte vi suicidalitet og andre faktorer knyttet til psykiatriske akuttinnleggelser
hos 918 eldre personer, med særlig fokus på pasientene som hadde fått sin psykiske lidelse etter
fylte 65 år. Det viser seg at denne pasientgruppen har høy grad av funksjonssvikt, kognitiv svikt og
samsykelighet med kroppslige sykdommer. De har også oftere gjort alvorlige selvmordsforsøk i
forkant av innleggelsen i psykiatrisk avdeling. Styrket innsats i selvmordsforebygging blant eldre som
kommer i kontakt med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten krever at man er
oppmerksom på denne gruppens behov og økte risiko.


Amin, R., Rahman, S., Tinghög, P., Helgesson, M., Runeson, B., Björkenstam, E., Qin, P. Mehlum,
L., Holmes, E. A., Mittendorfer-Rutz, E. (2020). Healthcare use before and after suicide attempt
in refugees and Swedish-born individuals. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.
https://doi.org/10.1007/s00127-020-01902-z

Med økende migrasjon følger behov for kunnskap om migrantbefolkningens psykiske helse og behov
for behandling i tilknytning til suicidal atferd. I denne studien sammenliknet vi bruk av
spesialisthelsetjenester hos flyktninger hos majoritetsbefolkningen 3 år før og etter et
selvmordsforsøk og fant at flyktninger hadde lavere bruk av både psykiatriske og somatiske
helsetjenester. Studien belyser ikke mulige årsaker til denne forskjellen, men foreslår at det å styrke
helsepersonellets kompetanse i å kommunisere på en kultursensitiv måte med flyktninger og
migranter kan senke tersklene for tilgang til spesialisthelsetjenester for denne gruppen. Tiltak som
kan øke flyktningers og migranters evne til å kommunisere om psykisk helse vil muligens også ha
liknende gunstige virkninger.


Liu, B-P., Lunde, K. B., Jia, C-X., Qin, P. (2020). The short-term rate of non-fatal and fatal
repetition of deliberate self-harm: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies.
Journal of Affective Disorders. 273, 597-603. doi: 10.1016/j.jad.2020.05.072.

Mennesker som skader seg selv, gjør det ofte flere ganger. Denne metastudien sammenstiller
resultater fra 76 ulike studier av villet egenskade over tid. Vi kommer da fram til følgende tall: 15,0
prosent av de som har skadet seg selv, har gjort det på nytt innen et halvt år. I alt 17,0 prosent har
gjort det på nytt etter ett år, 20,8 prosent etter to år og 24,2 prosent etter tre år. Disse tallene
reflekterer villet egenskade med ikke-dødelig utfall. For villet egenskade med dødelig utfall, altså
selvmord, er tallene slik: 0,8 prosent har tatt livet sitt etter et halvt år, 1,3 prosent etter ett år, 1,5
prosent etter to år og 2,5 prosent etter tre år.
Studien viser også at det er betydelige forskjeller mellom kjønn, alder og geografisk tilhørighet.
Forekomsten av ikke-dødelig repetisjon er høyere hos middelaldrende voksne og i studier fra Europa.
Forekomsten av dødelig repetisjon er høyere hos menn, eldre og i studier fra Asia. Funnene viser
med all mulig tydelighet at personer som har skadet seg selv med vilje har høy risiko for å gjenta
atferden og også høy risiko for å dø ved selvmord. De er derfor en opplagt målgruppe for
systematiske selvmordsforebyggende tiltak.
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Myhre, M. Ø., Kildahl, A. T., Walby, F. A. (2020). Suicide after contact with substance misuse services:
a national registry study. BJPsych Open, 6(3), 1-6. https://doi.org/10.1192/bjo.2020.23
Studien undersøkte kjennetegn ved selvmord som skjedde etter kontakt med tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) i Norge. Et viktig funn er at personer som tok livet sitt etter kontakt med kontakt
med TSB også hyppig hadde hatt kontakt med psykisk helsevern siste år, og dette var vanligere hos
kvinner enn hos menn. Overganger mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk
helsevern er et viktig område for selvmordsforebygging.


Burrell, L.V., Mehlum, L., Qin, P. (2020). Parental death by external causes and risk of hospital
treated deliberate self-harm in bereaved offspring. European Child and Adolescent Psychiatry.
https://doi.org/10.1007/s00787-020-01534-3

Studien undersøkte risikoen for sykehusbehandlet villet egenskade blant barn og ungdom som har
mistet en forelder ved selvmord, ulykker eller andre ytre dødsårsaker. Vi fant at denne gruppen
etterlatte har en høyere risiko for villet egenskade som førte til sykehuskontakt dersom foreldrene
døde av selvmord eller av ulykker som involverer fall, forgiftning eller drukning, men ikke dersom
foreldrene døde i transportulykker. Det anbefales at alle barn og unge som etterlates ved dødsfall
hos foreldre ved ytre dødsårsaker tilbys oppfølging i psykisk helsevern.


Qin, P., Mehlum, L., (2020). Deliberate self-harm: Case identification and incidence estimate
upon data from national patient registry. PLOS ONE, 4.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231885

Villet egenskade er et stort folkehelseproblem, men det er utfordrende å få en landsdekkende
oversikt over forekomsten. Ved bruk av data fra Norsk pasientregister og tilhørende kodingssystem
utviklet vi gjennom denne studien en datadrevet diagnosealgoritme og identifiserte totalt 38 433
hendelser som mulige tilfeller av villet egenskade i perioden 2008-2013. Disse hendelsene svarer til
ca. 6400 tilfeller av villet egenskade hos 5100 personer hvert år og tilsvarer en årlig kumulativ
forekomst av villet egenskade på 121,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i Norge. Studien kaster lys
over hvordan villet egenskade registreres i NPR-databasen og hvordan mulige tilfeller kan
identifiseres. Til tross for at diagnosealgoritmen må valideres i fremtidige studier, gir den grunnlag
for å starte bruken av denne omfattende og rike datakilden i Norsk pasientregister for å søke etter
epidemiologisk og klinisk innsikt i medisinsk behandlede tilfeller av villet egenskade.


Gunnel, D., Appleby, L., Arensman, E., Hawton, K., John, A., Kapur, N., Khan, M, O Conner, R.,
Pirkis, J. (Mehlum, L., Qin, P). (2020). Suicide risk and prevention during COVID-19 pandemic.
Lancet Psychiatry, 7 (6), 468-471. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30171-1

Denne kommentarartikkelen gir en oppsummering av utfordringene i forbindelse med Covid-19
pandemien og diskuterer hvilke tiltak som det haster mest med å gjennomføre for å forebygge
suicidal atferd i ulike deler av befolkningen og samfunnet. Artikkelen kommer fra en stor gruppe av
ledende forskere (med deltakelse fra forskere ved NSSF) som i løpet av pandemien i samarbeid har
utviklet en rekke tiltak i forskning og formidling av kunnskap.


Morthorst, B. R., Mehlum, L., Palsson, SP., Mühlmann, C., Hammerlin, Y., Nordentoft, M.,
Erlandsen, A. (2020). Suicide rates in Nordic prisons 2000-2016. Archives of Suicide Research.
https://doi.org/10.1080/13811118.2020.1746943
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Denne studien, utført i et samarbeid mellom alle de nordiske landene, viser at til tross for at tallene
er blitt redusert i de senere år (2000-2016) har fengselsinnsatte en betydelig høyere forekomst av
selvmord enn normalbefolkningen (menn: 7.4 ganger høyere, kvinner: 17.8 ganger høyere). Disse
oppdaterte tallene bør føre til en styrket innsats for forebygging av selvmord blant fengsels-innsatte.


Tørmoen, A. J., Myhre, M. Ø., Walby, F. A., Grøholt, B., Rossow, I. (2020). Change in prevalence of
self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health,
30(4), 688-692. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa042

For første gang er det gjort en landsdekkende studie som undersøker endring i villet egenskade hos
skoleungdom over tid. Studien brukte to nasjonale utvalg av skoleungdom, ett fra 2002 på 5 842
personer, og ett fra 2017/18 på 29 063 personer. Disse dataene er gjort tilgjengelige gjennom NSD og
NOVA. Andelen ungdom som oppgir å ha skadet seg selv med vilje har økt fra 4.1 % til 16.2 % i
perioden 2002 til 2018. Selvrapporterte depressive symptomer økte også i perioden, men dette
kunne bare delvis forklare økningen. Endring i flere andre risikofaktorer er også studert, uten å kunne
forklare hvorfor antallet ungdom som skader seg har økt så voldsomt. Fremtidige studier bør se
videre på andre mulige årsaker til den dramatiske økningen i antallet unge mennesker som oppgir å
ha skadet seg selv med vilje. Villet egenskade er forbundet med betydelig økt risiko for senere
selvmord og funnene viser at utviklingen i selvmordsrater hos ungdom bør overvåkes nøye. Samtidig
vet vi at survey data, som den foreliggende studien er basert på, også inkluderer atferd som ikke er
farlig eller behandlingstrengende. Vi trenger derfor å bli bedre på å skille ulike typer villet
egenskadeatferd for bedre å kunne tilby effektiv hjelp til de som trenger det.


Burrell, L. V., Mehlum, L., Qin, P. (2020). Educational attainment in offspring bereaved by sudden
parental death from external causes: A national cohort study from birth and throughout
adulthood. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55, 779-788.
https://doi.org/10.1007/s00127-020-01846-4

Barn og ungdom som mister en forelder til selvmord, ulykker og andre ytre dødsårsaker har lavere
sannsynlighet for å fullføre alle utdanningsnivåer, fra barne- og ungdomsskole til universitetsnivå.
Dette gjelder for både sønner og døtre, uavhengig av om det var mor eller far som døde og for alle
ytre dødsårsaker. Dette er den første studien til å fastslå denne sammenhengen for alle
utdanningsnivåer. Oppfølging av etterlatte bør ha en helhetlig tilnærming med fokus på psykiske,
relasjonelle og sosioøkonomiske utfordringer.


Niederkrotenthaler, T., Mittendorfer-Rutz, E., Mehlum, L., Qin, P., Björkenstam, E. (2020).
Previous suicide attempt and subsequent risk of re-attempt and suicide: Are there differences in
immigrant subgroups compared to Swedish-born individuals? Journal of Affective Disorders,
15(265), 263-271. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.013

Hvert år kommer mange innvandrere, både som flyktninger og ikke-flyktninger, til Norge og andre
skandinaviske land. Det forekommer selvmordsforsøk hos innvandrere, slik det også gjør for resten
av befolkningen. Denne samarbeids-studien, en del av et større forskningssamarbeid mellom NSSF og
Karolinska Institutet i Sverige med fokus på flyktninger, der det i første omgang er benyttet data fra
Sverige, viser at innvandrere, både flyktninger og ikke-flyktninger, har lavere risiko for
selvmordsforsøk og selvmord enn hos den svenskfødte befolkningen. Selv om det er store forskjeller i
forekomst av spesifikke psykiske lidelser og ulik frekvens av deltakelse på arbeidsmarkedet mellom
disse gruppene, virker disse faktorene inn på samme måte i begge gruppene.


Mehlum, L. (2020). What Knowledge Is Lacking on Brief Interventions for Personality Disorders
and Why: Commentary on Brief Therapeutic Approaches for Personality Disorders. In Lejuez, C. &
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Grat, K.z (eds). The Cambridge Handbook of Personality Disorders, Cambridge University Press,
Cambridge. https://doi.org/10.1017/9781108333931.084
Kunnskapsbaserte behandlingsformer for mennesker med personlighetsforstyrrelser er generelt
langvarige og intensive og er sterkt avhengige av tilgang til dyktige terapeuter med omfattende
opplæring. Siden dette er ressurskrav som ofte ikke kan oppfylles av behandlere i en gjennomsnittlig
rutinemessig klinisk setting, har det blitt gjort mange forsøk på å utvikle korte intervensjoner eller
forkortede versjoner av eksisterende tilnærminger til behandling av personlighetsforstyrrelser. Til
tross for disse forsøkene er kunnskapen fremdeles begrenset. Dette bokkapittelet diskuterer noe av
kunnskapen som mangler, og spørsmål og utfordringer som gjenstår med å utvikle og validere korte
intervensjoner for personlighetsforstyrrelser.


Johnson, S. U., Hoffart, A., Tilden, T., Toft, H. P., Neupane, S, Lien, L., Bramness, J. G. (2020).
Circulating cytokine levels in the treatment of comorbid anxiety disorders. Acta
Neuropsychiatrica, 1-7. https://doi.org/10.1017/neu.2020.38

Pasienter med terapiresistente angstlidelser ble undersøkt før, under og etter psykoterapi ved
analyse av inflammatoriske signalstoffene cytokiner i blodet. Studien viser at cytokiner ikke kunne
brukes som biologisk prediktor for utfall av behandlingen for angstlidelser i pasientutvalget. Heller
ikke kunne disse signalstoffene moderere sammenhengen mellom metakognisjon og angst, selv om
metakognitive antakelser predikerte pasienters angstnivå.


Mittendorfer-Rutz, E., Amin, R., Niederkrotenthaler, T., Björkenstam, E., Helgesson, M., Qin, P.,
Runeson, B., Tinghög, P., Mehlum, L. (2020) Mental ill-health and suicidal behaviour in asylum
seekers and refugees during the COVID-19 pandemic. Suicidologi, 25(1), 31-33.

COVID-19 pandemien er vår tids største folkehelseutfordring. I denne artikkelen diskuteres
asylsøkere og flyktninger som en spesielt risikoutsatt gruppe som allerede før COVID-19-utbruddet
hadde høye nivåer av psykisk uhelse. Det er flere grunner til å forvente at selvmordsraten hos
asylsøkere / flyktninger vil øke i kjølvannet av pandemien. Her tar vi opp de viktigste faktorene som
gir grunn til bekymring og vi foreslår prioriteringer for forskning og forebyggende initiativer.


Qin, P., Burrell, L. V., Bøe, A. S., Mehlum, L. (2020). Forekomst av villet egenskade estimert ved
data fra Norsk pasientregister. Suicidologi, 25(3), 32-43

Studien viser at villet egenskade behandlet ved norske sykehus sannsynligvis er et vesentlig mer
omfattende problem enn antatt og at data fra Norsk pasientregister er en viktig kilde for innhenting
av kunnskap om karakteristikker av slike skader og om utvikling av forekomst over tid.


Qin, P., Legard, I., Walby, F. A., Tørmoen, A. T., Mehlum, L., Selvmordsrisiko og -forebygging
under covid-19-pandemien og etterpå. Suicidologi, 25(1), 14-19

Covid-19-pandemien vil trolig ha omfattende og langvarige effekter på psykisk helse i befolkingen, og
en økning i forekomst av selvmord og villet egenskade kan bli en konsekvens. Artikkelen peker på
sårbare grupper som under kriser kan få en økt risiko for selvmord og villet egenskade og
konkluderer med at det er behov for økt oppmerksomhet rettet mot selvmordsforebygging i tiden
fremover.


Skisland, A., Qin, P. (2020). Barn og unges selvmordsytringer: Kartlegging og analyse av barn og
unges selvmordsytringer i samtaler med en nettbasert hjelpelinje. Suicidologi, 25(2), 18-27.
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Selvmordstanker i ung alder er en risikofaktor for senere selvmordsatferd, det er viktig å starte
selvmordsforebyggende arbeid tidlig. I studien var det barn ned mot 11-årsalderen som kontaktet
«Kors på halsen», Røde kors sitt nettsamtaletilbud, med selvmordstanker og flere av de yngre
fortalte at de hadde slitt med selvmordstanker i mange år. Internett kan være en arena hvor ungdom
i større grad blir eksponert for selvmordsproblematikk, og kan samtidig være en viktig arena for
selvmordsforebyggende arbeid. Det er nødvendig med god informasjon i tillegg til tjenester med
trygge rammer hvor ungdom får anledning til å uttrykke seg.


Haga, E., Nilsson, H. S. W., Gjernes, S. A., Legard, I. (2020). Internettbaserte selvhjelpsverktøy
mot depresjon: Utfordringer og strategier ved implementering. Suicidologi, 25(2), 8-14.
https://doi.org/10.5617/suicidologi.8546

Internettbaserte selvhjelpsverktøy, basert på kognitiv atferdsterapi (iKAT) har de senere år blitt
introdusert for å gjøre behandling mot depresjon (milde til moderate former) mer tilgjengelig.
Helsemyndighetene har gjennom Direktoratet for e-helse initiert etablering av en felles
mestringsportal der slike selvhjelpsverktøy gjøres tilgjengelig for helsepersonell og befolkningen.
Dette styrker implementeringen, men det er i tillegg behov for at det legges til rette for prosjekter
der man spesifikt monitorerer og evaluerer implementering av slike verktøy som grunnlag for å
utforme en systematisk implementeringsstrategi. Vi foreslår at implementeringskvalitet kan styrkes
ved å gi bedre opplæring og oppfølging av veiledere, med tanke på å styrke etterlevelse og motvirke
drop-out.


Lunde, K. B., Mehlum, L., Melle, I., & Qin, P. (2020). Deliberate self-harm and associated risk
factors in young adults: the importance of education attainment and sick leave. Social Psychiatry
and Psychiatric Epidemiology. doi: 10.1007/s00127-020-01893-x

Forekomsten av villet egenskade er særlig høy blant unge voksne. I denne undersøkelsen benyttet vi
registerdata til å kartlegge risikofaktorer for sykehusbehandlet villet egenskade i denne
aldersgruppen, med fokus på sosiodemografiske karakteristika og forekomst av sykemelding. Lavere
utdanning var sterkt assosiert med villet egenskade i vår studie, mens sykemeldinger den sterkeste
risikofaktoren for villet egenskade blant høyt utdannede. Disse funnene kan ha implikasjoner for
forebygging av villet egenskade. For det første fremhever de viktigheten av tidlig oppdagelse av
psykiske lidelser i barne- og ungdomsår, både for å hindre frafall fra utdanning og for å redusere
risiko for villet egenskade i tidlig voksen alder. For det andre peker våre funn på viktigheten av å
kartlegge og følge opp psykiske plager i forbindelse med sykemeldinger hos unge voksne.

Forskningsprosjekter
I det følgende presenteres fremdrift og status i NSSFs pågående forskningsprosjekter ved utgangen
av 2020.
A) Forskning finansiert over kap. 765.75
Behandlingsforskning
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd – en randomisert kontrollert
studie
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Lars Mehlum, Anne Mari Sund (NTNU), Anita J. Tørmoen, Sudan Neupane,
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Prosjektkoordinator:

Kine Dymbe og Barbara Stanley
Egil Haga

Samarbeidspartnere
Alec Miller (Montefiore Medical Centre, Albert Einstein School of Medicine i New York), Bo Larsson
(NTNU), Eline Aas (UiO) og Anne Trana Brager-Larsen (OUS).
Bakgrunn, mål
Hovedmålsetting med prosjektet er å undersøke effekten av Dialektisk atferdsterapi (DBT) for
ungdom med gjentatt villet egenskade.
Metode, beskrivelse
Designet er en randomisert kontrollert studie der DBT sammenlignes med vanlig behandling ved
barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. De primære utfallsmålene er frekvensen av episoder
med villet egenskade, grad av depresjonssymptomer og alvorlighet av selvmordstanker. Blant de
sekundære utfallsmålene er bruk av helsetjenester (legevakt, sykehusinnleggelser) etter villet
egenskade eller risiko for villet egenskade og en rekke symptomer som ungdommer med villet
egenskade og borderlinetrekk ofte opplever. Prosjektet hadde sin aktive inklusjons- og
behandlingsfase i perioden 2008–2012 og omfattet 77 ungdommer i alderen 12–18 år som ble
tilfeldig fordelt til DBT eller vanlig behandling ved BUP (EUC - ‘enhanced usual care’). Data ble samlet
inn under behandlingsperioden, ved behandlingsslutt (19 uker) og ett år etter avsluttet behandling
(datainnsamling avsluttet januar 2014).
Resultater
Studien har resultert i en rekke publikasjoner, men har rike data og er fortsatt i publiseringsfasen.
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
(2014). Ungdommer som hadde mottatt DBT fikk signifikant sterkere reduksjon i antall villet
egenskadeepisoder, 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 vitenskapelige 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 egen økonomisk evaluering (cost-effectiveness)
på grunnlag av kliniske utfallsmål og kostnadsberegninger, basert på data for mengde av poliklinisk
behandling og bruk av andre helsetjenester, er utført og ble publisert i 2018 (Haga et al, 2018).
Denne undersøkelsen viser at DBT tilpasset for ungdommer i motsetning til hva mange antar, ikke er
en mer kostbar behandlingsmetode dersom man regner med alle behandlingskostnader (slik som
akuttinnleggelser), eller ser på de totale kostnadene innenfor ett år etter avsluttet behandling.
Studien har rike data og er fortsatt under aktiv publisering. En studie av betydningen av
ungdommenes tilknytning til foreldre og til venner i relasjon til forløpet av selvskadingsatferd og
depresjon er underveis. En studie der vi sammenlikner ungdommer i alderen 12–18 med og uten
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historie av selvmordsforsøk gjennom en rekke sosiodemografiske og kliniske målinger utføres også. I
tillegg undersøker vi om det er samsvar mellom problemområder som rapportert av ungdommene
selv og deres foreldre i forbindelse med suicidal atferd. I en egen studie undersøker vi betydningen
av genetiske faktorer som prediktor for terapirespons og langtidsforløp av selvskading.
En egen langtids oppfølgingsundersøkelse av deltakerne i studien er igangsatt. Undersøkelsen
fokuserer på hvordan det går med pasientene 3 år og 10 år etter avsluttet behandling (se egne
omtaler nedenfor).
Finansiering
Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet, Extrastiftelsen, OUS og UiO. Ansatte ved NSSF
som lønnes over NSSFs tilskuddsbudsjett benytter data for videre publikasjoner.
Publikasjoner
Mehlum, L. (2020). Mechanisms of change in dialectical behaviour therapy for people with borderline
personality disorder. Current Opinion in Psychology, 37, 89-93.
Mehlum, L. (2020). What Knowledge Is Lacking on Brief Interventions for Personality Disorders and
Why: Commentary on Brief Therapeutic Approaches for Personality Disorders. In Lejuez, C. & Grat,
K.z (eds). The Cambridge Handbook of Personality Disorders, Cambridge University Press, Cambridge.
https://doi.org/10.1017/9781108333931.084
Konferansepresentasjoner
Mehlum L. Treating Multiproblem Adolescents with Dialectical Behaviour Therapy. Lectures at
Ospedale San Raffaele, Milan, Italy and Italian Society of Dialectical Behaviour Therapy 6.11.2020.
Langtidseffekten av Dialektisk atferdsterapi (DBT) vs. standard poliklinisk behandling for ungdom med
selvskadings- og suicidal atferd
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Lars Mehlum, Berit Grøholt (UiO), Ruth-Kari Ramleth (OUS), Anita J. Tørmoen
og Kine Dymbe
Prosjektkoordinator: Egil Haga
Samarbeidspartnere
Alec Miller (Montefiore Medical Centre, Albert Einstein School of Medicine, New York), Barbara
Stanley (Columbia University, New York/NSSF), Bo Larsson (NTNU) og Anne Mari Sund (NTNU)
Bakgrunn
Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av effektstudien Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom
med repeterende suicidalatferd – en randomisert, kontrollert 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.
Metode, beskrivelse
Studien har et randomisert, kontrollert design med gjentatte og uavhengige målinger utført av ratere
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som er blinde for hvilken behandling den enkelte pasient har fått. Målgruppa er ungdom som har
vært henvist til behandling etter gjentatt villet egenskade og som har deltatt i den opprinnelige
effektstudien. I oppfølgingsintervjuene er det undersøkt i forhold til psykisk helse, forekomst av
selvskadings- og suicidalatferd og opplevelse av mestring.
Status, resultater
Til sammen 77 ungdommer i alderen 12–18 år fra Oslo og Akershus ble inkludert i perioden mai 2008
til mars 2012. Oppfølgingsintervjuer i gjennomsnitt 3 år etter randomisering er foretatt med
deltakelse av mer enn 90 % av den opprinnelige pasientgruppen. Resultater er publisert og viser at
som ved 1-årsoppfølgingen er utfallene meget gunstige, idet pasienter som mottok DBT fortsatt har
signifikant lavere forekomst av villet egenskadeepisoder enn pasienter som mottok vanlig behandling
(Mehlum et al, 2019, Asarnow og Mehlum, 2019). Man har også analysert betydningen av visse
faktorer for forklaring av endringer under og etter behandlingen. En undersøkelse av forholdet
mellom selvrapporterte og klinikervurderte depresjonssymptomer med mål om å klarlegge hvilke
faktorer som kan føre til en subjektivt forhøyet intensitet av depresjonssymptomer i denne gruppen
av ungdommer, er publisert (Ramleth et al, 2017). Flere artikler er under utarbeiding.
Finansiering
Prosjektet ble finansiert av NFR fram til 2017, deretter finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.
Dialektisk atferdsterapi vs standard poliklinisk behandling for ungdom med selvskadings- og suicidal
atferd – hvordan går det 10 år etterpå?
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Lars Mehlum, Egil Haga, Anita Tørmoen, Kine Dymbe, stipendiat (under
tilsetting ved NSSF), Anne Mari Sund (NTNU) og Jan Ivar Røssberg (UiO).
Bakgrunn
Prosjektet er en langtids oppfølgingsundersøkelse av effektstudien Dialektisk atferdsterapi (DBT) for
ungdom med repeterende suicidalatferd – en randomisert, kontrollert studie der DBT-behandling
sammenliknes med standard BUP-behandling. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke
hvordan det har gått med ungdommer som mottok poliklinisk behandling for gjentatt suicidal og
selvskadende atferd og borderlinetrekk etter hvert som de går over i voksen alder.
Mål
Denne studiens hovedmål er å undersøke hvordan det går med pasienter som deltok i den
randomiserte kontrollerte undersøkelsen av effekten av DBT-A sammenlignet med EUC, 10 år etter
avsluttet behandling på utfall som hyppigheten av villet egenskade-episoder, alvorlighetsgraden av
selvmordstanker og depressive symptomer og hyppigheten av legevaktbesøk og sykehusinnleggelser
på grunn av risiko for selvskading.
Metode
Ved å bruke både kvantitative og kvalitative metoder vil vi studere deltakernes sosiale og
yrkesmessige funksjon i voksenlivet, deres evne til å danne stabile familieforhold, deres livskvalitet
og prosessen som er involvert i å overvinne emosjonell dysregulering. Kvalitative metoder vil også bli
brukt for å utforske hvilke aspekter av behandlingen deltakerne opprinnelig mottok som de opplever
mest nyttige eller relevante for deres behov på det tidspunktet. Ved å bruke såkalt EMA (ecological
momentary assessment) vil vi også studere hvilke funksjonelle (som problemløsningsferdigheter) og
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dysfunksjonelle mestringsstrategier (som problematferd) ungdommer har beholdt eller utviklet og
bruker i sitt voksne liv. Vi vil analysere kostnadene ved behandlingen deltakerne har mottatt, nedsatt
funksjon og redusert livskvalitet i løpet av det 10-årige oppfølgingsintervallet for å gjennomføre en
omfattende økonomisk evaluering av potensielle langsiktige differensielle økonomiske gevinster
knyttet til mottak av DBT tilpasset for ungdommer i forhold til vanlig behandling. Vi vil videre studere
hvilke endringer som oppstår i løpet av den aktive behandlingsfasen i ungdomsårene, og om de kan
ha påvirket det langsiktige kliniske forløpet i voksenlivet og dermed tjene som
forandringsmekanismer.
Status
Prosjektet har vært under forberedelse siste år. Stipendiatstillingen vil være besatt fra ca mai/juni
2021 og oppfølgingsintervjuene vil starte så snart pandemisituasjonen tillater det.
Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett. Stipendiatstillingen er finansiert av UiO.
Genetiske faktorer ved emosjonell dysregulering relatert til selvskading og selvmordsatferd
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Lars Mehlum, Egil Haga, Sudan Prasad Neupane, Pål Zeiner (OUS) og
Anne Trana Brager-Larsen (OUS)
Bakgrunn
Prosjektet er organisert som et NSSF initiert forskningsprosjekt basert på biologisk datamateriale fra
ulike forskningsprosjekter.
Mål
Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom genotypiske og epigenetiske
variasjoner i kandidatgener og emosjonell dysregulering, emosjonell reaktivitet, suicidal og
selvskadende atferd. Vi undersøker om variasjonene har betydning for forløp og utfall av
pasientbehandling i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.
Metode
Vi bruker allerede innsamlede blodprøver fra pasientene rekruttert gjennom en randomisert
kontrollert studie «Langtids oppfølging av ungdom behandlet for selvskading og suicidalitet – en
randomisert kontrollert studie». I tillegg skal ytterligere pasienter rekrutteres gjennom pågående og
nye studier der tillatelse fra etikkomité om bredt pasientsamtykke foreligger. Vi vil benytte et kasuskontroll studiedesign med ca. 100 pasienter og like mange friske kontrollpersoner matchet på kjønn.
Status
Det foregår en konsolidering av datamaterialer fra ulike studier for å nå en større utvalgsstørrelse.
Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.
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Forskning på risikofaktorer
Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk atferdsterapi
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Lars Mehlum, Egil Haga, Gjertrud Kvalstad (BUP Lian/St Olavs hospital/NSSF),
Tone Enge Bertelsen (Søndre Oslo DPS/OUS/NSSF), Monica Haune Skorstad
(Bjerketun ungdomsseksjon/Vestre Viken)
Bakgrunn, mål
NSSF har i samarbeid med DBT-team fra fire helseforetak etablert et evalueringsnettverk for enheter
som tilbyr Dialektisk atferdsterapi (DBT) i Norge. Nettverket har som formål å kvalitetssikre
behandlingen og å undersøke mekanismer hvorved endringer under behandling (med DBT) skjer og
for hvem behandlingen virker best. Dette er det viktig å få avklart for å kunne videreutvikle og
tilpasse behandlingen for å kunne øke terapirespons og sikre at knappe økonomiske og menneskelige
ressurser utnyttes enda bedre enn i dag.
Metode, beskrivelse
I evalueringsnettverket bruker man felles utrednings- og evalueringsmetoder for diagnostikk,
symptommåling og forløpsmonitorering og man benytter samme plattform for datainnsamling. Data
samles gjennom Universitetet i Oslos Tjeneste for Sensitive Data (TSD) via kryptert nettforbindelse og
ved hjelp av nettbrett og mobile applikasjoner.
Status
Rekruttering av kliniske enheter tilknyttet nettverket har pågått gjennom året og to nye enheter har
tilkommet (seks enheter i alle deler av landet deltar nå). Hittil er i overkant av 140 deltakere
inkludert i prosjektet, og datainnsamlingen er derfor i god rute i forhold til det første prosjektet som
har som mål å rekruttere 200 deltakere. Samtidig har man gjort seg viktige erfaringer med
protokollen og forskningsinstrumentene som er tatt i bruk, og en første forsiktig revisjon av
testbatteriet er foretatt.
Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.
Endring i omfang og risikofaktorer for selvmordsforsøk og selvskading blant ungdom
Prosjektleder:
Anita J Tørmoen
Prosjektgruppe:
Anita J. Tørmoen, Martin Øverlien Myhre, Fredrik Walby, Ingeborg Rossow
(FHI) og Berit Grøholt (UiO)
Bakgrunn
Det er tidligere foretatt enkelte større nasjonale og regionale undersøkelser av ungdoms levekår og
livsstil, herunder psykisk helse, slik som Ung i Norge og Ung i Oslo. I løpet av de siste årene har det
skjedd en enorm endring i ungdoms levekår, særlig med tanke på informasjonsteknologi og spesielt
sosiale medier. Ny kunnskap om det også har skjedd endring i omfang og risikofaktorer for
selvmordsforsøk og selvskading, vil være av betydning for å planlegge tiltak herunder forebyggende
intervensjoner.
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Mål
Vi vil undersøke endring over tid vedrørende forekomst og risikofaktorer for selvskading og
selvmordsforsøk blant ungdom i grunn- og videregående skoler i Norge. Vi vil videre analysere
hvordan dette henger sammen med andre livsvilkår, bruk av ulike nettverk, og kontakt med
hjelpeapparatet. Vi vil også undersøke hvorvidt det er en endring fra tidligere slik som for eksempel
rapportert i Ung i Norge 2002.
Metode
Ungdata samles inn årlig i store deler av kommunene i Norge, og er en viktig og unik kilde til å
studere sentrale livsvilkår og selvopplevd helse blant ungdom i Norge. Ungdata undersøkelsen består
av spørreskjema med tilleggsmoduler der ungdommene kan selv-rapportere ulike livsvilkår, herunder
psykisk helse og selvskading/selvmordsforsøk. Undersøkelsen har høy svarprosent og Ungdata gir
således et nyttig oversiktsbilde over ungdom i Norge både krysseksjonelt og over tid.
Status
Datainnsamlingen for første artikkel om endring fra 2002 til 2018 er fullført, og artikkelen er publisert
i European Journal of Public Health. Ny datafil er innhentet, og prosjektets artikkel nummer 2 om
bruk av sosiale medier blant ungdom som selvskader er under publisering. En tredje artikkel om
selvmordsforsøk med de nyeste data fra 2020 er under planlegging.
Finansiering
Data i prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet gjennom årlige tilskudd til Ungdata ved NOVA og
KORUS. Arbeid med data er finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.
Publikasjon
Tørmoen, A. J., Myhre, M., Walby, F. A., Grøholt, B., Rossow, I. (2020). Change in prevalence of selfharm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health, 30(4),
688-692. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa042

Alders- og kjønnsforskjeller i suicidal og selvskadende atferd blant pasienter med ustabil
personlighetsforstyrrelse behandlet ved kliniske enheter i Dagbehandlingsnettverk
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektmedarbeider: Ina Bekkevold-Jernberg
Samarbeidspartnere
Geir Pedersen (OUS) og Elfrida Kvarstein (OUS)
Bakgrunn
Pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse har en betydelig økt risiko for selvmord,
selvmordsforsøk og selvskading som vist i tallrike studier. Det er likevel stort behov for mer
inngående kunnskap om hvilke undergrupper innen denne heterogene pasientgruppen som har
størst risiko for suicidal atferd og selvskading.
Mål
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Prosjektet har som mål å undersøke suicidal og selvskadende atferd og en rekke andre psykiske
funksjoner og problemer relevant for slik atferd i en stor kohort av pasienter med ustabil
personlighetsforstyrrelse behandlet ved kliniske enheter som deltar i Nettverk for
Personlighetsfokusert Behandling. Målet er å få mer inngående kunnskap om hvilke grupper som er
mest risikoutsatt og hvilke faktorer som øker risikoen. Resultatene av studien vil være av stor
betydning for videre planlegging og utvikling av behandling for pasienter med ustabil
personlighetsforstyrrelse.
Metode, beskrivelse
Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NSSF og Seksjon for personlighetspsykiatri ved
Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF. Prosjektet benytter data fra
over 600 pasienter som mottok behandling ved kliniske enheter som deltar i Nettverk for
personlighetsfokusert behandling.
Status, resultater
Datainnsamling er fullført og artikkel er under publisering.
Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett
Registerforskning:
Registerbasert forskning om selvmord og villet egenskade i etniske minoritetsgrupper i Norge
Prosjektledere:
Ping Qin og Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Ping Qin, Lars Mehlum og Sakina Baqeri (medisinstudent)
Bakgrunn, mål
Norge har opplevd store demografiske endringer knyttet til innvandring de siste 2–3 ti-årene, 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. Slike kunnskaper er
viktige som grunnlag for selvmordsforebyggende arbeid og for tiltak som søker å forbedre den
psykiske helsen i innvandrerbefolkningen.
Metode, beskrivelse
Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge inndelt etter fødelandet til så vel
forsøkspersonene og deres foreldre. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det sentrale
folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med sosiodemografiske
opplysninger fra Forløpsdatabasen Trygd.
Status, resultater
Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige
godkjenningene, og datamateriell tilgjengelig. Det er gjennomført en phd-avhandling og produsert 4
artikler. Prosjektet videreføres, og nye artikler er under arbeid.
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Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.
Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger
på personlig helse og sosiodemografisk status
Prosjektleder:
Ping Qin
Prosjektgruppe:
Ping Qin, Lars Mehlum, Sadia Syeda, Alex Mellby og Egil Haga
Bakgrunn, mål
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 om
villet egenskade, få kunnskap om utviklingen av forekomsten av villet egenskade og selvmord,
kunnskap om risikofaktorer for repetert villet egenskade og påfølgende selvmord samt betydningen
av viktige helserelaterte og sosiodemografiske faktorer for disse forholdene.
Metode, beskrivelse
Dette er en omfattende epidemiologisk undersøkelse som bruker data fra norske befolkningsregistre
til systematisk å undersøke selvmord og villet egenskade og tilknyttede faktorer. Utvalgte data og
metoder er spesielt tilpasset forskningsformålet.
Ved å knytte flere lands 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.
Status, resultater
Prosjektet har fått godkjenning av REK samt godkjenning av dataeiere SSB, FHI og Helsedirektoratet.
Det har også fått utlevert alle data til prosjektet og er i gang med dataanalyse og rapportering av
funn.
Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.
Publikasjoner
Qin, P. & Mehlum, L. (2020). Deliberate self-harm: Case identification and incidence estimate upon
data from national patient registry. PLOS ONE. 4. doi: 10.1371/journal.pone.0231885.
Qin, P., Burrell, L. V., Bøe, A. S. & Mehlum, L. (2020). Forekomst av villet egenskade estimert ved data
fra Norsk pasientregister. Suicidologi. 25(3), 32-43.
Risiko for selvmord i forbindelse med sykemelding og diagnostisering av fysisk sykdom
Prosjektleder:
Ping Qin
Prosjektgruppe:
Ping Qin, Sigrid Tesli (mastergradsstudent), Lars Mehlum og Fang Tang
(gjesteforsker)
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Bakgrunn, mål
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.
Metode, beskrivelse
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).
Status, resultater
Prosjektet har blitt en del av registerbasert forskning ved NSSF med norske data. Flere artikler er
basert på danske og norske data er publisert. Studenten har forsvart mastergraden basert på data og
flere artikler er under arbeid.
Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.

Andre forskningsprosjekter:
Personalets kjennskap og holdninger til retningslinjer for prosedyrer for selvmordsrisikovurdering i
psykisk helsevern
Prosjektledere:
Kim Larsen og Ping Qin
Bakgrunn
Standardiserte prosedyrer for vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter er viktig i klinisk praksis,
selv om de også kan innskrenke klinisk autonomi.
Mål
Hovedmålsetting med prosjektet er å få innsikt i helsepersonales kjennskap og holdninger til
retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering. Studiet har som delmål: 1) å undersøke i
hvilken grad personalet hadde kjennskap til gjeldende lover, nasjonale retningslinjer, prosedyrer i
elektronisk kvalitetshåndbok (EK) samt rutiner i egen seksjon; 2) å kartlegge personalets oppfatninger
og holdninger til prosedyrer og rutiner for vurdering av selvmordsrisiko; 3) å undersøke om det var
noen sammenheng mellom personalets faglige bakgrunn og deres rapporterte kjennskap til og
holdninger til prosedyrene.
Metode
Studien er en stor spørreskjemaundersøkelse av alle medarbeidere i Klinikk for psykisk helsevern og
rusbehandling ved Sykehuset Østfold HF.
Status
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Datainnsamling er fullført. Undersøkelsen ble utført online og 503 av 1385 medarbeidere svarte
spørreskjemaundersøkelsen. Den første artikkelen er publisert og en artikkel er innsendt.
Finansiering
Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.
B) Forskning finansiert av NFR/Stiftelsen DAM/UiO
Veiledning av stipendiater/forskerlinjekandidater og prosjektleders forskning knyttet til prosjektet er
finansiert over tilskuddsbudsjettet.

Selvmord i rusbehandling
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Martin Øverlien Myhre, Fredrik A. Walby, Jørgen G. Bramness (Sykehuset
Innlandet HF) og Tommy Sjåfjell (brukerrepresentant)

Bakgrunn
Rusmiddelbrukslidelser er forbundet med en forhøyet risiko for selvmord. Likevel vet vi lite om
omstendighetene rundt selvmord under og etter behandling i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB), kjennetegn ved personene som dør og behandlingskontakten de hadde før selvmordet. Mer
kunnskap om selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling er derfor
viktig for å kunne forebygge selvmord bedre.
Mål
Målet med prosjektet er å beskrive kjennetegn ved selvmord i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Metode
Prosjektet benytter data fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Datamaterialet består av en kobling mellom
Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister, der alle personer som døde i selvmord innen ett år
etter kontakt med psykisk helsevern eller TSB er inkludert. Studie 1 og 2 benytter den nevnte
registerkoblingen mellom 2009 og 2019. Studie 3 benytter den samme registerkoblingen mellom
2018 og 2020, og supplerer registerdataene med et spørreskjema utfylt av klinikere i kontakt med
avdøde. Spørreskjemaet bidrar med viktig informasjon som ikke er tilgjengelig i registrene relatert til
kliniske variabler, mer spesifikke omstendigheter rundt dødsfallet og behandlingen. Spørreskjemaet
er utviklet for å samle informasjon om selvmord i spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og
rus.
Status
Prosjektet har fått finansiering og startet 1.1.2021.
Finansiering
3-årig PhD prosjekt støttet av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.
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Publikasjon
Myhre, M. Ø., Kildahl, A. T., Walby, F. A. (2020). Suicide after contact with substance misuse services:
a national registry study. BJPsych Open, 6 (3), 1-6. https://doi.org/10.1192/bjo.2020.23
Psykososial utvikling, villet egenskade og selvmord hos personer som har opplevd plutselig tap av en
eller begge foreldre
Prosjektledere:
Ping Qin og Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Ping Qin, Lars Mehlum og Lisa Victoria Burrell (stipendiat)
Bakgrunn, mål
Mange mennesker i Norge opplever tap av én eller begge foreldre, noe som kan påvirke deres liv på
mange måter, inkludert deres psykososiale utvikling. I prosjektet brukes registerdata til å undersøke
risiko for selvmordsatferd og uhensiktsmessig sosioøkonomisk utvikling blant personer som har
opplevd plutselig tap av én eller begge foreldre. Vi studerer hvordan påvirkningen av tap av foreldre
varierer med ulike dødsårsaker (selvmord, trafikkulykke og alder til avkom ved tap av foreldre).
Resultatet av denne studien kan bidra til forbedring av helsetjenester for barn som har opplevd
plutselig tap av foreldre.
Metode, beskrivelse
Studien omfatter alle personer i Norge som har opplevd plutselig tap av én eller begge foreldre.
Personopplysninger er hentet fra Det sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og
Dødsårsaksregisteret sammen med sosiodemografiske opplysninger fra Forløpsdatabasen Trygd.
Status, resultater
Stipendiaten (Burrell) leverte avhandlingen desember 2020.
Finansiering
Prosjektet ble finansiert av stiftelsen DAM fram til 31.12.2020.
Publikasjoner
Burrell, L. V., Mehlum, L., Qin, P. (2020). Educational attainment in offspring bereaved by sudden
parental death from external causes: A national cohort study from birth and throughout adulthood.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55, 779-788. https://doi.org/10.1007/s00127-02001846-4
Burrell, L.V., Mehlum, L., Qin, P. (2020). Parental death by external causes and risk of hospital treated
deliberate self-harm in bereaved offspring. European Child and Adolescent Psychiatry.
https://doi.org/10.1007/s00787-020-01534-3
Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade – en prospektiv naturalistisk
undersøkelse
Prosjektleder:
Ping Qin
Prosjektgruppe:
Ping Qin, Lars Mehlum, Barbara Stanley, Ingrid Melle (UiO), Ketil Berge Lunde
(stipendiat), Anne Seljenes Bøe (stipendiat), Baopeng Liu (gjesteforsker)
Bakgrunn, mål
Villet egenskade er vanlig og er en sterk prediktor for repetisjon av selvskading, selvmord og tidlig
død. Oppfølgende behandling og intervensjoner etter behandling for selvskading er svært viktig, men
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vi har begrensete kunnskaper om hvilken oppfølging og behandling som gis i etterforløpet til
personer som har fått akuttbehandling for villet egenskade ved norske sykehus. Dette prosjektet
benytter registerdata til å studere henvisninger til psykososiale intervensjoner for både ungdom og
voksne etter sykehusbehandlet villet egenskade og hvilke utfall som følger av disse henvisningene. Vi
søker svar på følgende spørsmål: 1) Hvilke typer psykososiale intervensjoner henvises disse
pasientene til og hvordan varierer henvisningene basert på karakteristika ved villet egenskade og
sosiodemografiske variabler hos pasienten. 2) I hvilken grad er henvisning til psykososial behandling
er beskyttende mot repetisjon av villet egenskade og prematur død i løpet av oppfølgingsperioden.
3) I hvilken grad har de psykososiale intervensjonene en gunstig innvirkning for unge i forhold til
fullføring av skolegang og utdanning.
Metode, beskrivelse
Prosjektet er basert på hele befolkningen i Norge. Personopplysninger er innhentet fra Det sentrale
folkeregister, Norske Pasient Registeret, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen Trygd.
Status, resultater
Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige
godkjenningene, data er innhentet. De første 2 artikler er publisert og flere artikler er under arbeid.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av NFR.
Publikasjoner
Liu, B-P., Lunde, K. B., Jia, C-X., Qin, P. (2020). The short-term rate of non-fatal and fatal repetition of
deliberate self-harm: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Journal of
Affective Disorders. 273, 597-603. doi: 10.1016/j.jad.2020.05.072
Lunde, K. B., Mehlum, L., Melle, I., & Qin, P. (2020). Deliberate self-harm and associated risk factors
in young adults: the importance of education attainment and sick leave. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology. 2020: doi: 10.1007/s00127-020-01893-x.
Selvmordsatferd i forbindelse med ekteskapsbrudd
Prosjektleder:
Ping Qin
Prosjektgruppe:
Ping Qin, Lars Mehlum, Erik Oftedahl Næss (forskerlinjestudent)
Bakgrunn, mål
Formålet med prosjektet er å undersøke virkningen av ekteskapsbrudd på risikoen for selvmord og
selvskading ved å bruke registerdata.
Metode, beskrivelse
Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det
sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen Trygd.
Status, resultater
Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige
godkjenningene og data er innhentet. Prosjektet er, for forskerlinjestudenten, i avslutningsfasen.
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Finansiering
Prosjektet ble fram til 31.12.2020 finansiert av Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO.
Depresjon blant eritreiske innvandrere i Oslo: assosierte faktorer
Prosjektleder:
Sudan Prasad Neupane
Prosjektgruppe:
Fesehatsion Afewerki Haylom, Christoph Gradman
Bakgrunn
Personer med eritreisk bakgrunn utgjør en stor andel av immigranter i Norge, og særlig i Oslo.
Overgang til ny livssituasjon fører til betydelige endringer i flere aspekter ved helse. Immigranter er
utsatt for psykisk helseproblemer av ulik art - blant annet depresjon. Det er noen indikasjoner på at
immigranter fra utviklingslandene har forhøyet depresjonsnivå sammenlignet med immigranter fra
vestlige land. Det finnes lite empirisk data om depresjon blant enkelte immigrantgrupper. Det er
derfor av interesse å gjennomføre studier for å belyse problematikken.
Mål
Å identifirsere forekomst av depresjon blant personer med eritreisk bakgrunn som oppholder seg i en
norsk storby. I tillegg er målet å identifisere sosiodemografiske- og helserelaterte faktorer som er
assosiert med ulike nivåer av depresjon i denne populasjonen.
Metode
En tverrsnittstudie med originale systematiske intervjudata fra et utvalg av eritreisk
innvandrerpopulasjon som oppholder seg i Oslo og omegn. Vi bruker standardiserte instrumenter for
å kartlegge variabler blant annet livstid og nylig depresjon, livtilfreds og integrering.
Status
Datainnsamling og rapportskriving er ferdigstilt. Studenten har forsvart mastergraden basert på data.
Vi holder på med artikkelskriving.
Finansiering
Finansiert av Universitetet i Oslo.
C) Samarbeidsprosjekter – hovedfinansiert av prosjekteier
NSSFs deltakelse i prosjektene finansieres over NSSFs tilskuddsbudsjett
Behandlingsforskning:
Tilknytningsbasert familieterapi for ungdommer med depresjon: En randomisert kontrollert
undersøkelse
Prosjektledere:
Marianne Villabø (AHUS)
Prosjektansvarlig v/NSSF og veileder: Lars Mehlum
Prosjektgruppe:
Luxsiya Srii Waraan (AHUS) (stipendiat), Nikolai Olavi
Czaikowski (UiO).
Samarbeidspartner: Studien utføres i et samarbeid med terapiutvikler for tilknytningsbasert
familieterapi, Guy Diamond (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA).
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Bakgrunn
Depresjon er den hyppigste grunnen 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.
Mål
Hovedstudien tester behandlingseffekten av en evidensbasert familiebehandling for ungdom med
moderat-til-alvorlig depresjon (tilknytningsbasert familieterapi) ved å sammenligne den med
behandlingen som vanligvis gis på poliklinikken. I en del-studie fokuserer vi også spesifikt på
selvmordstanker og negative livshendelser.
Status
Prosjektet er i en analyse- og publiseringsfase. To artikler er publisert og ytterligere to er innsendt og
prosjektets stipendiat (Waraan) regner med å levere avhandlingen primo 2021.
Finansiering
Finansiert av Helse Sør-Øst RHF.
Publikasjoner
Waraan L, Rognli EW, Czajkowski NO, Mehlum L, Aalberg M. Efficacy of attachment-based family
therapy compared to treatment as usual for suicidal ideation in adolescents with MDD. Clin Child
Psychol Psychiatry. 2020 Dec 21:1359104520980776. doi: 10.1177/1359104520980776. Online
ahead of print.
Waraan, L., Rognli, E. W., Czajkowski, N. O., Mehlum, L., Villabø, M. (2020). Efficacy of attachmentbased family therapy compared to treatment as usual for suicidal ideation in adolescents with MDD.
Clinical Child Psychology and Psychiatry, https://doi.org/10.1177/1359104520980776
SIPEA- Suicidale pasienter innlagt i PAM Helse Bergen – en prospektiv oppfølgingsundersøkelse
Prosjektansvarlig ved NSSF:
Lars Mehlum
Prosjektansvarlig v/Helse Bergen HF: Ketil Joachim Ødegaard
Prosjektmedarbeidere ved Helse Bergen HF
Liv Mellesdal, Rolf Gjestad, Eirik Kjelby, Rune Kroken, Erik Johnsen, Desire Furnes
Bakgrunn, mål
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.
Metode, beskrivelse
Del I, Kohortstudie: Omfatter alle innleggelser til Psykiatrisk akuttmottak (PAM) ved Divisjon psykisk
helsevern i Helse Bergen HF. Studiestart var 1. mai 2005, og inklusjon foregår til 7 000 pasienter er
inkludert. Pasientene skal følges til utgangen av 2015. Studien har hovedfokus på problemer knyttet
til selvmordsrisiko ved innleggelse og etter utskrivning. Kliniske data og forløpsdata med tanke på
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reinnleggelser, liggetid, ulike typer selvmordsatferd og eventuell død blir hentet fra psykiatriske og
somatiske pasientjournaler og ved kobling mot sykehusregistre, Norsk pasientregister (NPR) og
Dødsårsaksregisteret. 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 intervjuundersøkelse 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.
Status, resultater
Prosjektet er nå i analyse og publiseringsfasen og en rekke artikler er publisert – i 2020 to arbeider.
Flere av NSSFs forskere er involvert i prosjektet. Prosjektet fikk nylig forlenget konsesjon.
Finansiering
Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen HF og Helse Vest RHF.
Publikasjoner
Furnes, D., Gjestad, R., Rypdal, K., Mehlum, L., Hart, S. D., Ødegaard, K. J., Mellesdal, L. S. (2020).
Suicidal and violent ideation in acute psychiatric inpatients: prevalence, co-occurrence, and
associated characteristics. Suicide and Life-Threatening Behaviour, 1–12.
https://doi.org/10.1111/sltb.12726
Lund-Heimark, H., Kjelby, E., Mehlum, L., Gjestad, R., Selbæk, G., Kroken, R. A., Johnsen, E. Ødegaard,
K. J., Mellesdal, L. S. (2020). Elderly Patients With No Previous Psychiatric History: Suicidality and
Other Factors Relating to Psychiatric Acute Admissions. BJPsych Open, 6(4).
https://doi.org/10.1192/bjo.2020.45
Selvskading blant pasienter som mottar poliklinisk behandling – en nasjonal studie
Prosjektleder:
Solveig Osborg Ose (SINTEF)
Prosjektansvarlig v/NSSF:
Prosjektmedarbeider:

Lars Mehlum
Tone Tveit

Bakgrunn
Undersøkelser fra en rekke land har vist at selvskading (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,
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og også medføre økt oppmerksomhet i behandlingsapparatet og økt kompetanse til behandlere med
mulighet for tidligere å intervenere og forebygge.
Mål
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 14dagers periode.
Metode
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 av alle polikliniske behandlingsenheter for
psykisk helse i Norge, og det ble samlet inn data fra i alt 23 124 pasienter.
Resultater/status
Datainnsamlingen er fullført og resultater er under analyse og publisering. I alt 8,1 % av pasientene
hadde hatt minst én 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 ble fullført i 2020 med publisering av de omfattende mengder av
resultater i tidsskriftet Journal of Psychiatric Research.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av SINTEF Helse.
Publikasjon
Ose, S. O., Tveit, T., Mehlum, L. (2020). Non suicidal self-injury (NSSI) in adult psychatric outpatients –
A nationwide study. Journal of Psychiatric Research, Vol.133, 1-9.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.11.031
Kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling før selvmord i Agder
Prosjektleder:
Vegar Øksendal Haaland, Sørlandet sykehus HF (SSHF)
Prosjektgruppe:
Marianne Bjørkhold (SSHF), Anne Freuchen (SSHF), Ewa Ness (OUS) og
Fredrik A. Walby
Bakgrunn
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.
Mål
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.
Metode, beskrivelse
Registerkobling mellom Dødsårsaksregisteret og helseforetaket. Opplysninger hentes fra journaler
ved hjelp av en norsk versjon av et spørreskjema fra National Confidentional Inquiry i Storbritannia.
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Prosjektet er også et ledd i piloteringen i forbindelse med innføringen av Nasjonalt
kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som
NSSF arbeider med på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Status, resultater
Datainnsamlingen er ferdigstilt. Én artikkel er publisert i et norsk tidsskrift. Én internasjonal artikkel
fra prosjektet er under utarbeidelse. Erfaringer fra prosjektet er integrert i utviklingen av Nasjonalt
kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Finansiering
Intern finansiering ved Sykehuset Sørlandet HF.
Psychotic depression and relationship with risk of suicide
Prosjektleder:
Kristin Jørstad Fredriksen (SUS/UiS)
Prosjektgruppe:
Helle K. Schoeyen (SUS/UiS), Jan O. Johannessen (SUS/UiS), Margrethe A.
Schaufel (Helse Bergen HF), Larry Davidson (Yale School of Medicine, New
Haven, Connecticut, USA) og Fredrik A. Walby (NSSF)
Bakgrunn
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 selvmordsfaren.
Mål
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.
Metode
Prosjektet benytter både kvalitative og kvantitative metoder. De kvalitative metodene består av
dybdeintervjuer 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 Helse Stavanger HF.
Status, resultater
Datainnsamlingen i prosjektets kvalitative del er gjennomført. To artikler er publisert i internasjonale
tidsskrift. En tredje artikkel er under ferdigstillelse.
Finansiering
Interne midler fra Helse Stavanger HF.
Publikasjon
Fredriksen, K. J., Schaufel, M. S., Johannessen, J. O., Walby, F. A., Davidson, L., Schoeyen, H. K. (2020).
Preventing Suicide among Psychiatric Inpatients with Psychotic Depression. Psychiatric Quarterly, 91
(1), 223-236 https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001885
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Safe clinical practice for patients hospitalized in a suicidal crisis
Prosjektleder: Siv Hilde Berg (SUS/UiS)
Prosjektgruppe: Karina Aase og Kristine Rørtveit (SUS/UiS), Fredrik A. Walby (NSSF)
Bakgrunn
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.
Mål
Ved å anlegge et kompleksitets perspektiv hentet fra den sikkerhetsteoretiske disiplinen «resilient
health care», søkes det å utvikle en bedre forståelse av klinisk praksis for selvmordstruede pasienter i
psykiatriske sengeposter.
Metode
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.
Status, resultater
Prosjektet er finansiert av Helse Vest RHF og er godkjent av REK. Tre internasjonale artikler er
publisert og en vellykket disputas ble avholdt i september 2020. Prosjektet er nå i en avslutningsfase.
Finansiering
Stipendiat med midler fra Helse Vest RHF/ Helse Stavanger HF.
Publikasjoner
Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K. (2020). Safe clinical practice for patients hospitalised in
mental health wards during a suicidal crisis: qualitative study of patient experiences. BMJ Open,
10(11). http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040088
Berg, S. H., Rørtveit, K., Walby, F. A., Aase, K. (2020). Adaptive capacities for safe clinical practice for
patients hospitalized during a suicidal crisis: a qualitative study. BMC Psychiatry, 20 (1). (316)
https://doi.org/10.1186/s12888-020-02689-8
Extreme challenges – Psychopathology, treatment and health service experience among psychiatric in
patients with severe self-harming behavior in Norway
Prosjektleder:
Elfrida Kvarstein (OUS)
Prosjektansvarlig v/NSSF:
Fredrik A. Walby
Prosjektgruppe:
Samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for
personlighets-psykiatri (NAPP), NSSF, RVTS øst og en rekke kliniske
miljøer fra hele Norge.
Bakgrunn
Noen pasienter har omfattende, tidvis ekstrem selvskading og annen suicidal atferd og omfattende
bruk av helsetjenester (døgn og poliklinisk) som følge av dette. Denne gruppen er gjenkjennelig
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klinisk over hele Norge, men det finnes svært lite systematisert kunnskap om denne pasientgruppen
– også internasjonalt.
Mål
Kartlegge omfanget av og karakteristika ved pasienter med svært omfattende og alvorlig
selvskadingsproblematikk som av den grunn er storforbrukere av helsetjenester både i psykisk
helsevern og i somatikken.
Metode, beskrivelse
Det er gjennomført en nasjonal screeningundersøkelse som har identifisert om lag 400 pasienter i
målgruppen totalt i alle 4 helseregioner. Videre planer er å gjøre en grundig intervjubasert
undersøkelse av denne pasientgruppen både i forhold til suicidal atferd, selvskading, diagnostiske
karakteristika, ulike psykometriske mål samt kartlegge bruk av helsetjenester og karakteristika ved
behandlingen disse har mottatt. Samarbeidsutfordringer o.l. i helsetjenesten vil også bli kartlagt.
Status, resultater
En større systematisk datainnsamling startet opp ultimo 2019. Denne pågår fremdeles, samtidig som
det jobbes med publikasjoner.
Finansiering
Midler fra fra Stiftelsen DAM til ansettelse av PhD-kandidat fra 2019.
Implementering av evidensbasert behandling for bedret psykisk helse i barnevernsinstitusjoner.
Omsorgs- og endringsmodellen
Prosjektleder:
John Kjøbli (RBUP Øst og Sør)
Prosjektgruppe:
Anita J. Tørmoen, hovedveileder, Kristin Espenes, stipendiat (RBUP Øst og
Sør) og Pål Ulleberg, biveileder (Psykologisk institutt, UiO)
Bakgrunn
Det er behov for mer forskning om de spesifikke behovene til ungdom og familier som får hjelp i
barnevernsinstitusjoner og på effekten av de tjenestene som ytes. Det er også behov for å vurdere
egnet opplæring de ansatte trenger for å tilegne seg behandlingskompetanse i rammene av en
barnevernsinstitusjon.
Mål
Vi vil undersøke gjennomførbarheten og aksepten av en ny modell for omsorg og endring i
barnevernsinstitusjoner – spesielt den delen om den integrerte behandlingsmodellen (ITM) som er
en del av omsorgs- og endringsmodellen (OEM).
Vi ønsker også å beskrive eventuell endring blant ungdom som mottar tiltaket. Som en del av
prosjektet vil vi også gjennomgå litteraturen om regulering av følelser som en transdiagnostisk
behandlingsmodell i terapi med ungdom.
Metode
Med data fra institusjoner der OEM har blitt implementert, vil ungdommens engasjement og
forpliktelse til ITM, samt oppfølgingen, etterlevelsen og kompetansen til terapeutene bli studert.
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Videre vil vi se på samarbeidsalliansen og behandlingstilfredsheten, målt gjennom hvordan den
enkelte ungdom, omsorgspersoner og ansatte opplever den. Utfallsmål om ungdommens utvikling
blir samlet inn gjennom å undersøke endringskurvene for den enkelte. Registerdata fra BIRK vil også
bli brukt. Den systematiske gjennomgangen av studier som rapporterer om regulering av følelser, blir
gjennomført i henhold til PRISMA-retningslinjene.
Status
Datainnsamlingen startet i mai 2018 og pågår. PhD-kandidat i fødselspermisjon i 2019.
Prosjektgruppen er i sluttfasen med en systematisk oversiktsartikkel, og en artikkel om feasibility av
metoden er under arbeid.
Finansiering
PhD-prosjektet finansieres av RBUP. NSSF og Psykologisk institutt tilbyr veiledning til PhDkandidaten. Kandidaten har fått forlengelse frem til februar 2021 til å sluttføre artiklene og kappen.
Alliansedannelse i behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Prosjektleder:
Hanne Weie Oddli (Psykologisk Institutt)
Prosjektansvarlig v/NSSF:
Anita Johanna Tørmoen
Prosjektgruppe:
Anita Johanna Tørmoen, Espen Folmo ved Kvalitetslaboratorium for
psykoterapi (hovedveileder), studenter profesjonsstudiet i psykologi;
Elina Maisey Gough og Susanne Garred
Bakgrunn
Kunnskap om at både allianse og type terapeutisk intervensjon er viktig for terapiutfall er kjent.
Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kan nettopp ha omfattende utfordringer i
mellommenneskelige relasjoner, og terapeuter kan syns det er vanskelig å bygge og beholde en god
relasjon til pasientene. Det er lite beskrevet hvordan terapeutiske intervensjoner kan virke inn på
arbeidsalliansen mellom terapeut og pasient.
Mål
Undersøke og identifisere terapeutiske strategier som fremmer arbeidsallianse i to evidensbaserte
behandlinger; Dialektisk atferdsterapi (DBT) og Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Videre å
undersøke forskjeller i strategier mellom disse behandlingene.
Metode
Vi har gjennomført opptak av terapisesjoner ved ulike enheter, og foreløpig er et utvalg på tre
enkelttimer fra tre terapiforløp til analyse. Planen er å få ytterligere filmer fra to terapiforløp våren
2021, en vil da foreta såkalt purposeful sampling tilnærming der filmene vil inneholde nok
tilstedeværelse av intervensjoner som virker å ha effekt på arbeidsalliansen slik at de kan analyseres
gjennom kvalitativ metode Fortolkende Fenomenologisk Analyse, samt skåres med instrument for
arbeidsallianse.
Status
Det har vært gjennomført rekruttering av terapeuter som er villige til å foreta filmopptak ved MBTenheter og DBT-team. Samtykke er mottatt fra pasienter som inngår i materialet, og filmene er til
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transkripsjon og analysering. Alle uttalelser fra REK og NSD er innhentet. Planen er å ferdigstille
første fase der studentenes oppgave kan ferdigstilles før mai. Prosjektgruppen vurderer videre
publikasjoner basert på et utvidet materiale.
Finansiering
De involverte finansieres fra egne kilder, ingen ekstern finansiering.
Registerforskning:
Suicidal behaviour and health care - differences between refugees, immigrants and natives?
Prosjektleder:
Ellenor Mittendorfer-Rutz (Karolinska Institutet)
Prosjektleder v/NSSF:
Lars Mehlum
Prosjektmedarbeider v/NSSF: Ping Qin
Prosjektgruppe:
2 forskere ved NSSF, 1 forsker ved Karolinska Institutet, Stockholm,
Sverige og 1 stipendiat som skal ansettes ved Karolinska Institutet
Bakgrunn
Både Sverige og Norge har tatt imot store antall flyktninger i de senere årene, og mange av dem er
mindreårige uten ledsagelse av voksne familiemedlemmer. Mange flyktninger har blitt eksponert for
traumatiske hendelser både i sitt opprinnelsesland og under flukten, og har en økt risiko for å utvikle
traumatiske stressreaksjoner og andre uttrykk for psykisk uhelse. Dette øker risikoen for suicidal og
selvskadende atferd. Som vist i nylig publiserte studier fra NSSF, har visse grupper innvandrere i
Norge en økt risiko for selvmord. Likevel vet vi fortsatt lite om hvilke faktorer som øker risikoen for
suicidal atferd – ikke minst blant flyktninger og asylsøkere. Det av stor betydning å få undersøkt i
hvilken grad innvandrere og asylsøkere som viser suicidal atferd har vært i kontakt med
helsetjenester for psykiske lidelser.
Mål
Prosjektet har som mål å sammenlikne forekomsten av suicidal atferd blant innvandrere i Norge og
Sverige med tilsvarende forekomst hos personer i majoritetsbefolkningen. Man undersøker videre i
hvilken grad psykiske lidelser, bruk av helsetjenester og sosial integrasjon påvirker forekomsten av
suicidal atferd og om assosiasjonen mellom slike faktorer er forskjellige i Sverige og Norge.
Metode, beskrivelse
Prosjektet benytter kobling av nasjonale registerdata i både Sverige og Norge.
Status, resultater
Prosjektet er i full drift og omfatter både datainnsamling (registerkobling), analyse og publisering. To
artikler er tidligere publisert, tre ble publisert i 2020 og flere artikler er innsendt.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet.
Publikasjoner
Amin, R., Rahman, S., Tinghög, P., Helgesson, M., Runeson, B., Björkenstam, E., Qin, P. Mehlum, L.,
Holmes, E. A., Mittendorfer-Rutz, E. (2020). Healthcare use before and after suicide attempt in
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refugees and Swedish-born individuals. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.
https://doi.org/10.1007/s00127-020-01902-z
Niederkrotenthaler, T., Mittendorfer-Rutz, E., Mehlum, L., Qin, P., Björkenstam, E. (2020). Previous
suicide attempt and subsequent risk of re-attempt and suicide: Are there differences in immigrant
subgroups compared to Swedish-born individuals? Journal of Affective Disorders, 15 (265), 263-271.
https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.013
Mittendorfer-Rutz, E., Amin, R., Niederkrotenthaler, T., Björkenstam, E., Helgesson, M., Qin, P.,
Runeson, B., Tinghög, P., Mehlum, L. (2020) Mental ill-health and suicidal behaviour in asylum
seekers and refugees during the COVID-19 pandemic. Suicidologi, 25(1), 31-33.
Forskning på risikofaktorer:
Prediktorer for suicidal og selvskadende atferd blant personer med ustabil personlighetsforstyrrelse
Prosjektleder:
Barbara Stanley (Columbia University)
Prosjektmedarbeidere
v/NSSF:
Lars Mehlum og Johan Siqveland
Bakgrunn
Personer med ustabil personlighetsforstyrrelse har en betydelig økt risiko for selvmord,
selvmordsforsøk og selvskading som vist i tallrike studier. Likevel mangler mer detaljert kunnskap om
forløpet av suicidal og selvskadende atferd over tid i ikke-kliniske grupper av personer med ustabil
personlighetsforstyrrelse.
Mål
Prosjektet har som mål å prospektivt studere forløpet av suicidal og selvskadende atferd og en rekke
andre psykiske funksjoner og problemer relevant for slik atferd over en periode på 3 år. Målet er å få
mer inngående kunnskap om hvordan slik atferd utvikler seg over tid og hvilke faktorer som påvirker
forløpet. Resultatene av studien vil være av stor betydning for planlegging av forebyggende og
behandlende tiltak rettet mot brede grupper av personer med problemer knyttet til ustabil
personlighetsforstyrrelse.
Metode, beskrivelse
Prosjektet benytter rike data innsamlet ved Columbia University og New York State Psychiatric
Institute i USA gjort tilgjengelig av NSSFs medarbeider Barbara Stanley som har sin hovedstilling ved
instituttet.
Status, resultater
Datainnsamling er fullført og artikkel er under publisering.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av Columbia University.
Villet egenskade – atferd og symptomer på Borderline personlighetsforstyrrelse hos ungdom som er i
kontakt med psykisk helsevern
Prosjektleder:
Pål Zeiner, OUS
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Prosjektansvarlig
v/NSSF:
Prosjektgruppe:

Lars Mehlum (hovedveileder)
Anne Trana Brager-Larsen (stipendiat), Pål Zeiner, Lars Mehlum

Bakgrunn
Suicidal og selvskadende (villet egenskade) atferd hos ungdom er et omfattende folkehelseproblem.
Et mønster av slik atferd er ofte forbundet med personlighetsforstyrrelser, særlig borderline
personlighetsforstyrrelse som vist i studier av voksne. Kunnskapen 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.
Mål
Prosjektet inkluderer ungdom i alderen 12–18 år som er i kontakt med psykisk helsevern for barn og
ungdom. Hovedmålet er å undersøke forekomster av og samvariasjon mellom villet egenskade-atferd
og oppfylte kriterier for borderline personlighetsforstyrrelse.
Metode, beskrivelse
Studien er en prospektiv oppfølgingsundersøkelse som samler inn data ved hjelp av personlig intervju
med deltakere og ved bruk av selv-utfylte spørreskjema. Data innhentes ved baseline (T1) og ett år
senere (T2) med mulighet for en ytterligere oppfølgingsstudie (T3). Diagnosevurdering gjøres på to
tidspunkt (T1 og T2) for å undersøke diagnostisk stabilitet. Det innhentes informasjon fra både
ungdom, foresatte og behandlere.
Status, resultater
Datainnsamlingen ved baseline er nå fullført og arbeidet med analyse og publisering av artikler pågår.
En artikkel ble innsendt i 2020 og prosjektet forventes fullført i 2021.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av Oslo universitetssykehus HF (OUS).
Selvmord i nordiske fengsler 2000–2016
Prosjektleder:
Annette Erlangsen (Københavns Universitet)
Prosjektledere nasjonalt:
Yngve Hammerlin (Kriminalomsorgens utredningssenter KRUS) og
Lars Mehlum (NSSF)
Prosjektmedarbeidere: Kristian Wahlbeck (National Institute for Health and Welfare, Finland), Bo
Runeson (Karolinska Institutet, Høgni Oscarsson HUMUS Inc, Island) og
Merete Nordentoft (University of Copenhagen)
Bakgrunn
Tidligere studier har vist at det er en økt risiko for selvmord blant innsatte i fengsler. Innsatte med
psykiske lidelser, personer som har hatt hyppige fengselsopphold, yngre innsatte, varetektsfanger
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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.
Mål
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.
Metode
Data samles inn fra de respektive lands fengselsmyndigheter, og målet er å få sikrere kunnskap om
fengselsselvmord som grunnlag for forebyggende arbeid.
Status
Datainnsamlingen er fullført og en artikkel er publisert. Prosjektet er med dette avsluttet.
Finansiering
Prosjektet var finansiert av KRUS.
Publikasjon
Morthorst, B. R., Mehlum, L., Palsson, SP., Mühlmann, C., Hammerlin, Y., Nordentoft, M., Erlandsen,
A. (2020). Suicide rates in Nordic prisons 2000-2016. Archives of Suicide Research.
https://doi.org/10.1080/13811118.2020.1746943
Nevrobiologisk forklaring på komorbid depresjon hos pasienter med alkoholmisbrukslidelse
Prosjektleder:
Sudan Prasad Neupane
Prosjektgruppe:
Gabriella Renee Rodriguez (HELSAM, UiO),
Fulton T Crews (University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA), Lars
Lien (Sykehuset Innlandet) Dinesh Kumar Poudel (Mechi Multiple Campus,
Nepal) Jørgen G Bramness (Sykehuset Innlandet/FHI) Gudrun Høiseth (FHI)
Bakgrunn
Alkoholmisbrukslidelse (AML) og alvorlig depresjon (AD) utgjør til sammen halvparten av all
sykdomsbyrde grunnet psykiske problemer og rusmisbruk. AML og AD oppstår ofte sammen. Stress,
og aktivert immunsystem er felles for AML og AD. Det er i økende grad forståelse for betydningen av
tarmflora og psykiske lidelser inkludert AML og AD. Ny kunnskap om interaksjon mellom tarmflora,
stress og inflammasjon kan gi nye markører og grunnlag for klinisk anvendelse ved bedre forebygging
og behandling av disse lidelsene.
Mål
Formålet med prosjektet er å kartlegge sammenhenger mellom immunsystem, stress og
sammensetting av tarmbakterier i komorbide AD og AML.
Metode
Prosjektet omfatter tverrsnitts studie blant pasienter som behandles for AML, AD og friske voksne
(kontroller) fra Nepal. Det måles immunmarkører i blodet (cytokiner, CRP), kortisol nivå i håret og
tarmflora gjennom avføringsprøver samt en rekke spørreskjema for å kartlegge psykisk tilstand.
Status
Datainnsamlingen er ferdigstilt. Prøvematerialet er lagret i biobank. Analyse av blodprøver er utført.
Datakoding og analyse samt publikasjonsarbeid er under arbeid
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Finansiering
US-Norway Fulbright Foundation, Eckbos legat, Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond.
DARCY 2.1 og 2.2: Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling
Prosjektleder:
Jørgen Bramness (Sykehuset Innlandet HF)
Prosjektgruppe:
Lars Lien (Sykehuset Innlandet HF), Sudan Prasad Neupane
(prosjektansvarlig for DARCY 2.2)
Bakgrunn
Alkoholmisbrukslidelse (AML) og alvorlig depresjon (AD) til sammen utgjør halvparten av all
sykdomsbyrde grunnet psykiske problemer og rusmisbruk. AML og AD oppstår ofte sammen.
Komorbid alvorlig depresjon gir mer alvorlige symptomer og gjør behandling vanskeligere. Det er vist
immunaktivering ved komorbid alkoholmisbrukslidelse og depresjon, og at misbrukets
alvorlighetsgrad påvirker denne sammenhengen. Ny kunnskap om disse sammenhengene kan gi nye
markører og grunnlag for klinisk anvendelse ved bedre forebygging.
Mål
Formålet med prosjektet er å kartlegge immunmarkører og andre biologiske markører sin rolle i
sammenhengen mellom, samt behandlingen, av alkoholmisbruk og alvorlig depresjon.
Metode
Prosjektet omfatter to parallelle prospektive longitudinelle studier, der data fra pasienter som
behandles for alkoholmisbruk samles inn i Norge og Nepal. Endringer i immunfunksjon under og etter
behandling vil bli indentifisert. I tillegg vil relevante biologiske markører som genetiske markører
samles inn, foruten alkoholmisbruks- og depresjonsmål og demografiske data.
Status
Datainnsamlingen er ferdigstilt. Prøvemateriell er lagret i biobank. Analyse av blodprøver er utført.
Datakoding og analyse samt publikasjonsarbeid er under arbeid.
Finansiering
Norges Forskningsråd og Sykehuset Innlandet HF.
Helse risiko og behandling av anabole androgene steroider (AAS) avhengighet
Prosjektleder:
Ingrid Amalie Havnes
Prosjektgruppe:
Hans Christian Bordado Henriksen (OUS), Anders Palmstrøm Jørgensen
(OUS), Sudan Prasad Neupane og Astrid Bjørnebekk (OUS)
Bakgrunn
Anabole androgene steroider (AAS) bruk er assosiert med endokrine, metaboliske, hjertekar,
psykiske og nevroimmunologiske helserisikoer. Dagens standard behandling for AAS avhengige
individer foregår gjennom rusbehandlings opplegg. AAS Abstinens fører til hypogonadism, store
endringer i hormoner og immunsystemet samt forhøyet risiko for depresjon og suicid.
Mål
Behandlingsstudie for å undersøke om hormone (Clomifene) terapi bør tilbys dersom pasientene
slutter med AAS. Vi skal også undersøke ulike helseeffekter blant annet endring i immunsystemet,
depresjon og suicidalitet.
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Metode
Behandlingsstudie for å undersøke om verdi av hormone (Clomifene) terapi kontra ikkemedikamentellbehandling for AAS og AAS-relatert abstinens. Vi skal også måle blant annet
blodmarkører relevant for immunsystem og kartlegge utviklingen av psykiske symptomer gjennom
behandlingsforløpet.
Status
Prosjektmedarbeidere inkludert stipendiat er rekruttert. Søknad til etikkomite og PhD-prosjekt ved
Det medisinske fakultet, UiO er under behandling. Planlegging av datainnsamling pågår.
Finansiering
Finansiert av Helse Sør-Øst RHF.
Immun og inflammatoriske faktorer i suicidalatferd: systematisk review og meta-analyse
Prosjektleder:
Gil Zalsmann
Prosjektgruppe:
Sudan Prasad Neupane, Assaf Shelef, Aviv Segev, Elizabeth D Ballard,
Federico
M Daray, Oren Tene, Liat Itzhaky, Mina M Rizk og J John Mann
Bakgrunn
Det er økende forståelse for betydningen av kroppslige prosesser og sykdommer knyttet til psykiske
lidelser og suicidal atferd. Endret immunforsvar kan gi økt risiko for suicidal atferd med og uten
samtidig tilstedeværende depresjon. Men forskningslitteraturen er sammensatt og uoversiktlig når
det gjelder immunologiske og inflammatoriske faktorer og det er behov for mer entydige svar på om
det eksisterer en virkelig sammenheng mellom disse faktorene og suicidalitet.
Mål
Prosjektet er en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse av hvorvidt faktorer knyttet til
immunsystemet og inflammatoriske prosesser kan gi økt risiko for selvmord og selvmordsforsøk.
Metode
Gjennomgang og meta-analyse av studier av sammenhengen mellom suicidal atferd og
inflammatoriske og immunologiske markører i blodet og hjernen.

Status
Screening av litteratur ferdigstilt. Data ekstraksjon og analysering pågår.
Det er planlagt en systematisk review samt meta-analyse.
Finansiering
Bidrag fra deltakende institusjoner.
Selvmord og villet egenskade hos studenter og innbyggere på landsbygda i Kina
Prosjektleder
v/NSSF:
Ping Qin
Prosjektgruppe:
1 forsker ved NSSF samt flere forsker og stipendiater i Shandong
Universitetet i Kina.
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Bakgrunn, mål og metode
Kinas sosialøkonomi gjennomgår raske endringer, og psykisk helse hos unge og innbyggere på
landsbygda har med dette blitt en stor bekymring for det offentlige. Dette prosjektet har som formål
å undersøke forekomsten av suicidal atferd og psykiske lidelser hos kinesiske universitetsstudenter
og landlige innbyggere og å rette fokus mot viktige faktorer som bidrar til dette problemet.
Prosjektet er en fortsettelse av Ping Qins forskningssamarbeid med Kina.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av ulike kinesiske forskingsfond.
Selvmord og villet egenskade blant voksne i alderen 40–64 år
Prosjektleder:
Ping Qin
Prosjektgruppe:
Sadia Syeda, Paul Yip (Hong Kong University) og David Gunnell (Bristol
University). I tillegg forskere fra forskningsinstitutter i andre land.
Bakgrunn
Blant voksne i alderen 40–64 år er selvmord en av de hyppigste dødsårsakene, og nesten 50 % av de
som døde i selvmord i Norge var i denne aldersgruppen. Likevel er forskning og forebyggingsfokus i
større grad rettet mot andre aldersgrupper. Derfor har International Association for Suicide
Prevention (IASP) Special Interest Group on suicide and self-harm in middle-aged adults initiert dette
prosjektet.
Mål
Målet er å få økt kunnskap om selvmord og selvskading blant mennesker i aldersgruppen 40–64 år,
og å undersøke hvilken påvirkning helsestatus og sosioøkonomiske faktorer kan ha for denne
alderspopulasjonen.
Metode/beskrivelse
Det benyttes funn fra publiserte studier fra en rekke systematiske oversiktsartikler og data fra ulike
kilder for originale forskningsartikler.
Status
Prosjektet er i gang med planleggings- og utviklingsarbeidet.
Finansiering
Forskerne som er involvert finansieres fra ulike kilder.
Konferansepresentasjoner
Ping Qin. (2020). Suicide in middle-aged adults – what do we know from the East to the West? The
2020 International Association for Suicide Prevention Asia Pacific Conference. 7.-9.07. Taipei,
Republic of China.
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Forebyggingsprosjekter
I tillegg til forskningsprosjekter drifter NSSF fagutviklingsprosjekter, kvalitetsforbedringsprosjekter og
forebyggingsprosjekter som bidrar til å utvikle kunnskap og erfaring til bruk i selvmordsforebyggende
tiltak.
I det følgende presenteres fremdrift og status i NSSFs pågående fagutviklings-/forebyggingsprosjekter og annet kvalitetsforbedringsarbeid ved utgangen av 2020, finansiert over tilskuddet fra
Helsedirektoratet.
Utvikle og implementere strategier og tiltak som bidrar til at flere søker helsehjelp
Prosjektleder:
Lars Mehlum
Prosjektmedarbeidere: Egil Haga, Ingunn Legard, Hilde Thomassen, Hanne Sofie W Nilsson
Bakgrunn og metode for prosjektet er beskrevet i søknad for tilskudd i 2020 og 2021 og i tidligere
rapporter.
Målsettinger
Redusere risikoen for selvmord og selvskading blant personer som ikke er identifisert som brukere av
spesialiserte helsetjenester.
Målet nås gjennom følgende tiltak:
 Videreutvikle og tilrettelegge for norske forhold verktøy og ressurser, som er utviklet av den
europeiske EAAD alliansen, og integrere dem med våre egne verktøy.
 Identifisere samarbeidspartnere i regioner og lokalsamfunn og forberede oppstart av bruken av
verktøyene gjennom flernivåintervensjoner i lokalsamfunn.
 Implementere flernivåintervensjoner i samarbeid med identifiserte partnere lokalt/regionalt eller
på nasjonalt nivå.
 Evaluere resultater og avgi anbefalinger om videre strategier for arbeidet.
Aktivitet og status for 2020
 Videreført implementering av iFightDepression nettsiden på norsk ved å gjøre tiltak for å øke
bruken av nettsiden.
 Forbedret brukervennlighet og videreført implementering av iFightDepression verktøyet – et
nettbasert verktøy for veiledet selvhjelp for symptomlette ved lette til moderate depresjoner.
Verktøyet er promotert gjennom annonsering på nettsteder og sosiale medier, samt direkte
informasjon til alle kommuner. NSSF har tilbudt og gjennomført veiledning med grupper av
veiledere og opprettet en Facebookgruppe for veiledere.
 Åpnet iFightDepression-verktøyet for bruk uten veileder og promotert dette i avis, nettavis og
sosiale medier, samt sak på Napha.no og informasjon til alle kommuner. Verktøyet ble i 2020 tatt
i bruk av 150 personer uten veileder.
 Integrert iFightDepression verktøyet i mestringsportal for psykisk helse under
www.helsenorge.no. Disse tiltakene vil gjøre verktøyet tilgjengelig i hele landet.
 Videreført samarbeid med Røde Kors på nasjonalt nivå for implementering av opplæringsverktøy
i å oppdage og intervenere ved selvmordsfare. Opplæringsverktøyet omfatter kursinnhold,
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kursmateriell og veileder for kursholdere, og er utviklet til bruk for organisasjonens ansatte og
frivillige medarbeidere. Det ble ikke avholdt kurs i 2020 grunnet covid-19 situasjonen.
Videreført samarbeidet med de regionale RVTS-ene, NAPHA, SANKS, LEVE og Mental Helse
vedrørende regionale folkeopplysningskampanjer med mål om å senke tersklene for å søke hjelp
for psykiske vansker og selvmordsatferd. Arbeidsgruppen har fulgt prosessen med søknad om
midler til og oppstart av prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord», se under. Noen av
arbeidsgruppens medlemmer har i en subgruppe jobbet med kampanjestrategier for å nå
målgruppen menn med folkeopplysningstiltak.
Videreført samarbeidet i Agder med mål om å opprette en regional allianse for gjennomføring av
flernivåintervensjoner, for å styrke innsatsen mot depresjon og forebygge selvmord. En viktig
erfaring fra pilotprosjektet i Agder 2016-2019 viser at det er nødvendig å utarbeide en tydelig
strategi for hvordan videre implementering kan forankres lokalt, slik at tiltakene kan bli varige og
drevet videre på basis av lokalt eierskap. NSSF har jobbet med å implementere EAAD-modellen
gjennom Helsefellesskapet i Agder. Grunnet covid-19 situasjonen har arbeidet ble arbeidet satt
på vent fra Sykehuset Sørlandet HF sin side våren 2020. Arbeidet ble tatt opp igjen høsten 2020.
NSSF har jobbet med informasjonsarbeid mot samhandlingsorganer, helseforetak og kommuner i
Agder.
Startet utvikling av kampanjemateriell og opplæringstiltak for helsepersonell i
kommunehelsetjenestene med tema depresjon og suicidalitet. Fått innspill fra brukerperspektiv i
utvikling av materiellet.
Initiert samarbeid med Mental Helse om prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i regionen
som tidligere var Østfold fylke. Prosjektet er delfinansiert av DAM-stiftelsen.
NSSF vil lede prosjektet om gjennomføring av en folkeopplysningskampanje som del av en
flernivåintervensjon. Prosjektperioden er beregnet til 2 år hvor utrulling av en
folkeopplysningskampanje tentativt vil foregå høsten 2021. Bakgrunnen for prosjektet er å prøve
ut planen for regionale folkeopplysningskampanjer som er utarbeidet av en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra RVTS i alle regioner, NAPHA, Leve, Mental helse, SANKS og
NSSF. På grunnlag av erfaringene fra prosjektet skal det gis anbefalinger til hvordan slike
befolkningsrettede tiltak for selvmordsforebygging kan videreføres i Norge. Det vil i prosjektet
være et særlig fokus på å undersøke hvordan folkeopplysningskampanjen best mulig kan
samordnes og integreres med eksisterende lokalt/regionalt selvmordsforebyggende arbeid.
Prosjektet vil invitere lokale og regionale aktører til samarbeid og deltakelse i prosjektet,
hovedsakelig kommuner, Sykehuset Østfold HF og frivillige og brukerorganisasjoner.
Slagordet for folkeopplysningskampanjen vil være: «Snakk om selvmordstanker. Det kan redde
liv.» Kampanjekonseptet er beskrevet i «Planer for 2021».
Folkeopplysningskampanjen skal inngå som del av en flernivåintervensjon, det vil si at det settes
inn tiltak på flere nivåer innenfor et avgrenset geografisk område og en gitt tidsramme, dette for
å skape synergi mellom de ulike tiltakene. I dette prosjektet er tiltakene i hovedsak knyttet til
folkeopplysning og opplæring av helsepersonell i primærhelsetjenesten og nøkkelpersoner som
sosialarbeidere, frivillige, lærere og nødetater. Det oppfordres også til å sette lys på andre
selvmordsforebyggende tiltak som samhandling mellom tjenestene, oppfølging av etterlatte og
nye verktøy i helsetjenestene.
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Initiert samarbeid med VIVAT selvmordsforebygging vedrørende befolkningsrettede
forebyggingsprosjekter, spesielt med tanke på folkeopplysningskampanjer. VIVAT er
samarbeidspartner i prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i Østfold.

Publikasjon
Haga, E., Nilsson, H. S. W., Gjernes, S. A., Legard, I. (2020). Internettbaserte selvhjelpsverktøy mot
depresjon: Utfordringer og strategier ved implementering. Suicidologi, 25 (2), 8-14
Planer for 2021
 NSSF viderefører samarbeidet i Agder med mål om å opprette en regional allianse for
gjennomføring av flernivåintervensjoner, for å styrke innsatsen mot depresjon og forebygge
selvmord. En viktig erfaring fra pilotprosjektet i Agder 2016–2019 viser at det er nødvendig å
utarbeide en tydelig strategi for hvordan videre implementering kan forankres lokalt, slik at
tiltakene kan bli varige og drevet videre på basis av lokalt eierskap. NSSF vil undersøke
mulighetene for å implementere EAAD-modellen gjennom Helsefellesskapet i Agder.


NSSF vil lede prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord», et samarbeidsprosjekt mellom Mental
Helse og NSSF om gjennomføring av en folkeopplysningskampanje i regionen som tidligere var
Østfold fylke. Prosjektperioden er beregnet til 2 år hvor utrulling av en folkeopplysningskampanje
tentativt vil foregå høsten 2021. Bakgrunnen for prosjektet er å prøve ut planen for regionale
folkeopplysningskampanjer som er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter
fra RVTS i alle regioner, NAPHA, Leve, Mental helse, SANKS og NSSF. På grunnlag av erfaringene
fra prosjektet skal det gis anbefalinger til hvordan slike befolkningsrettede tiltak for
selvmordsforebygging kan videreføres i Norge. Det vil i prosjektet være et særlig fokus på å
undersøke hvordan folkeopplysningskampanjen best mulig kan samordnes og integreres med
eksisterende lokalt/regionalt selvmordsforebyggende arbeid. Prosjektet vil invitere lokale og
regionale aktører til samarbeid og deltakelse i prosjektet.
Slagordet for folkeopplysningskampanjen vil være: «Snakk om selvmordstanker. Det kan redde
liv.» Kampanjen retter seg både mot risikoutsatte og de som kan komme i kontakt med
risikoutsatte. Kampanjekonseptet skal kunne nå ut til hele befolkningen, men skal ha et særlig
fokus på å kunne nå den mannlige delen av befolkningen, og særlig i aldersgruppen 40-60 år som
har hatt den høyeste selvmordsraten de siste årene. I forkant av utrulling av kampanjen skal
fagmiljøene innen psykisk helse motta informasjon om kampanjens innhold, intensjon og faglige
grunnlag. Kampanjen skal forankres på ledelsesnivå i primær- og spesialisthelsetjenesten (psykisk
helsevern), og informasjon skal gis til tjenesteutøverne på begge nivåer, gjerne sammen med
informasjon om relevante opplæringstiltak.
Det har vist seg at folkeopplysning vedrørende suicidalitet og psykiske vansker har bedre effekt
med hensyn til å redusere stigma og øke hjelp-søking når informasjonen kombineres med
opplæringstiltak av helsepersonell og nøkkelpersoner i samfunnet (Dumesnil & Verger, 2009).
Prosjektet søker å samarbeide med regionale og lokale aktører om opplæringstiltak i tiden før og
under gjennomføring av kampanjen. Opplæring av lokale nøkkelpersoner (gatekeepers) kan for
eksempel dekkes gjennom samarbeid med VIVAT og Røde Kors (gjennom eksisterende
kurspakker som henholdsvis Førstehjelp ved selvmordsfare og Samtaler med personer i
selvmordsfare, mens aktuelle tiltak rettet mot helsepersonell er iFightDepression-verktøyet, e49

læringskurset i selvmordsrisikovurdering (www.selvmordsrikovurdering.no), implementering av
Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord (i samarbeid
med regionalt RVTS) og andre eksisterende kurs lokalt.
I tillegg er det ønskelig at det arrangeres arrangementer og folkemøter i byer og tettsteder, da
dette kan bidra til å skape oppmerksomhet om kampanjebudskapet lokalt. Arrangementene kan
utdype og sette lys på sentrale problemstillinger i kampanjens innhold, og de kan tjene til å
synliggjøre psykiske helsetjenester i kommunene og hvilken rolle lokale nøkkelpersoner
(sosialarbeidere, politi, lærere, prester o.a.) kan spille i selvmordsforebygging. Frivillige
organisasjoner vil kunne spille en sentral rolle på dette punktet.


NSSF vil fortsette implementering av iFightDepression-verktøyet.

Hovedprosjektet EAAD er finansiert over tilskuddsbudsjettet, men driftsdelen av delprosjektet
«Folkeopplysning mot selvmord» i kommuner i tidligere Østfold fylke er finansiert av Stiftelsen DAM.
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Prosjektleder:
Fredrik A. Walby
Prosjektmedarbeidere: Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl og Helene Astrup
Implementering av kartleggingssystemet i samarbeid med Helsedirektoratet og Tjenester for
sensitive data (TSD) ved UiO er beskrevet i søknad om tilskudd for 2020 og 2021 og i tidligere
årsrapporter fra NSSF. Det ble åpnet for registrering i Kartleggingssystemet i 2019.
Bakgrunn
Psykiske lidelser (inkludert ruslidelser) er den viktigste risikofaktoren for selvmord, hvilket gjør
spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus til sentrale arenaer for selvmordsforebyggende
tiltak. I norsk sammenheng har vi imidlertid hatt en mangelfull oversikt over omfanget av selvmord
under og etter behandling i disse tjenestene, og for lite kunnskap om hva som kjennetegner disse
pasientene på gruppenivå. Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2015 i oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet å forberede og koordinere innføringen av et nasjonalt kartleggingssystem for
selvmord i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), oppdraget ble
videredelegert til NSSF.
Formålet med Kartleggingssystemet er todelt:
 Identifisere alle selvmord under behandling og i de første 12 måneder etter behandling i PHV og
TSB (inkludert avtalespesialister innenfor disse tjenestene).
 Innhente systematiske opplysninger 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 gruppenivå.
Hensikten med Kartleggingssystemet er ikke å undersøke enkelttilfeller av selvmord. Derimot vil man
ved å samle inn opplysninger fra enkelttilfeller på en systematisk måte kunne aggregere disse slik at
de kan analyseres på gruppe- og systemnivå.
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Status og aktivitet i 2020
Per 31. desember 2020 hadde vi mottatt i 530 kartleggingsskjemaer. Alle helseforetak i Norge, 10
private institusjoner med driftsavtale og 18 avtalespesialister har levert data til Kartleggingssystemet.
Trinn 2 av datainnsamlingen – etterregistrering av selvmord – ble gjennomført for første gang i
perioden april til november, der 198 selvmord ble etter-registrert. Basert på registerkoblingen
mellom Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister, har det blitt levert Kartleggingsskjemaer på
omlag 90 % av personene som døde i selvmord etter kontakt med spesialisthelsetjenestene i 2018. Et
betydelig høyere antall selvmord er rapportert i trinn 1 for 2019 sammenlignet med 2018. Det er
jevnlig kontakt mellom helseforetakene og Kartleggingssystemet i forbindelse med registrering av
selvmord og vi oppfatter at dialogen med helseforetakene er god.
I januar 2020 publiserte Kartleggingssystemet en rapport basert på registerdataene fra 2009 til 2017
med navn «Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017
– en nasjonal registerstudie». I forbindelse med lanseringen av rapporten ble det avholdt et seminar i
Oslo med rundt 200 deltagere. Det ble også publisert en kronikk i Dagens Medisin som beskrev
rapporten. En vitenskapelig artikkel (Suicide after contact with substance misuse services: A national
registry study) basert på samme materiale ble publisert i BJP Open. I samarbeid med Rådet for
psykisk helse ble det søkt midler til en PhD-stilling som skal undersøke selvmord i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling videre. Prosjektet fikk støtte fra Stiftelsen DAM i oktober 2020.
Kartleggingssystemet har gjennom flere år drevet en omfattende formidlingsvirksomhet rettet mot
helsepersonell, helseforetak og brukere av tjenestene samt media. Vi har i 2020 gjennomført
undervisningsopplegg, holdt foredrag og levert bidrag til media. Undervisningsaktiviteten har vært
noe redusert sammenliknet med tidligere år grunnet restriksjoner som følge av covid-19 situasjonen.
Rapport og vitenskapelig artikkel publisert i 2020:
Walby, F. A., Myhre, M. Ø., & Kildahl, A. T. (2020). Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig
spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie.
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kartleggingssystemet/dokumenter/rapport
er/selvmord_tsb_2009_2017_digital_rapport.pdf
Myhre, M. Ø., Kildahl, A. T., & Walby, F. A. (2020). Suicide after contact with substance misuse
services: A national registry study. BJPsych Open, 6(3), 1–6. https://doi.org/10.1192/bjo.2020.23
Konferansebidrag
Myhre, M. Ø., Kildahl, A. T., Walby, F. A. (2020). Selvmord etter kontakt med både psykisk helsevern
og TSB? Akuttpsykiatrisk forskningsseminar, Akuttpsykiatrikonferansen, Oslo, 05.02.
Myhre, M. Ø., Kildahl, A. T., Walby, F. A. (2020). Selvmord i TSB - En nasjonal registerstudie? Invitert
plenar, Akuttpsykiatrikonferansen, Oslo, 06.02.
Planer for 2021
Prosjektet vil i 2021 gå inn i en driftsfase der data samles inn fortløpende for 2019–2021. Fra våren
2021 vil selvmord fra 2019, som ikke tidligere er registrert, bli etter-registrert. Arbeidet med den
første årsrapporten basert på alle data fra Kartleggingssystemet for 2018 vil fortsette inn i 2021 med
planlagt publisering våren 2021. Parallelt med årsrapport for 2018, er det planlagt en rapport som
beskriver implementeringen av Kartleggingssystemet.
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Parallelt med arbeidet med å sikre en komplett årgang for 2019, vil registerdataene tilbake til 2008
fortsatt benyttes til å produsere mer spesialiserte rapporter. Våren 2021 er det planlagt publikasjon
av en rapport som benytter registerdata fra 2008 til 2018 om selvmord i psykisk helsevern for barn
og unge.
Et eksternt finansiert 3-årig PhD-prosjekt som undersøker selvmord i tverrfaglig spesialisert
rusbehandling starter opp 1.1.2021. Prosjektet har potensiale til å utvikle ny kunnskap om
selvmordsforebygging i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og tilgrensende helsetjenester.
I tillegg til den daglige driften av Kartleggingssystemet og produksjon av rapporter, vil NSSF også
formidle funn direkte til et større publikum, som for eksempel brukerorganisasjoner og befolkningen
generelt. Resultatene vil også formidles på etablerte arenaer (fagtidsskrifter, kongresser, pågående
undervisningstiltak ved universitet og høgskoler, undervisningstiltak i helseforetakene og
spesialistkurset i klinisk suicidologi. I tillegg vil data fra Kartleggingssystemet brukes i internasjonale
vitenskapelige publikasjoner.
All formidling vil foregå med basis i aggregerte data, enkeltpersoner (f.eks. pasienter døde i
selvmord, deres behandlere eller enheter ved lokale helseforetak) vil ikke på noen måte kunne
identifiseres i publikasjoner fra Kartleggingssystemet.
#Chatsafe – trygg kommunikasjon – et befolkningsrettet tiltak spesielt rettet mot ungdom.
Prosjektansvarlig:
Fredrik Walby
#chatsafe retningslinjene Veiledning for ungdom om å kommunisere trygt om selvmord på nettet ble
lansert i Norge i mars 2020. Retningslinjene er utviklet av Orygen i Australia, NSSF har, i samarbeid
med Orygen oversatt og tilpasset retningslinjene til norske forhold. Psyktærlig bidro også inn i dette
arbeidet med sin erfaringskompetanse og kjennskap til målgruppen. NSSF opprettet høsten 2020
instagramkontoen chatsafe.no der det jevnlig legges ut illustrasjoner og tekster med utgangspunkt i
veilederen og #chatsafe Topp 10 tips. Organisasjonen Psyktærlig drifter instagramkontoen i
kontraktsfestet samarbeid med NSSF. NSSF kvalitetssikrer alle tekster før de postes.
I november ble #chatsafe for lærere – hvordan lærere kan bistå til sikker kommunikasjon om
selvmord på nett publisert. Her har også NSSF bidratt med tilrettelegging for norske forhold.
Ressursen gir råd til lærere om hvordan elevene (ungdommer) kan snakke trygt om selvmord på
nettet, råd til læreren om hvordan selv uttrykke seg om selvmord på en trygg og sikker måte slik at
de går foran med et godt eksempel. Ressursen inneholder også lenker til innhold på sosiale medier
som er utformet av ungdom som læreren kan diskutere med elevene.
Planer for 2021: Videreføring av samarbeidet med organisasjonen Psyktærlig for å spre informasjon
om veilederen og gi råd til ungdom om trygg kommunikasjon på nettet. Vurdere aktiv markedsføring
av #chatsafe for lærere.
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Aktivitet som har bidratt til kompetanseutvikling i tjenesteapparatet og øvrige
målgrupper
NSSF har som mål å bidra til å heve kompetansen om selvmordsforebyggende arbeid i
tjenesteapparatet og den øvrige befolkningen og baserer alle tiltak på ny norsk og internasjonal
forskning. Vi er unikt opptatt av å fremme evidensbaserte tiltak for selvmordsforebyggende arbeid.
NSSF legger til rette for målrettet kunnskapsutvikling i tjenesteapparatet og øvrige målgrupper ved å
utvikle og tilby opplæring som er basert på kunnskapsbasert praksis, ved implementeringsstøtte for
nasjonale retningslinjer, veiledere og kunnskapsbasert praksis i form av rådgivning til klinikere og
kliniske enheter, rådgivning til journalister og pressens organisasjoner og rådgivning til myndigheter.

Kompetanseutvikling gjennom opplæringstiltak for spesifikke målgrupper
NSSF legger til rette for målrettet kompetanseutvikling i tjenesteapparatet ved å utvikle og tilby
utdanningsprogram, kurs, nettbaserte verktøy, e-læringsmoduler, og konferanser. Vi henvender oss
både til tjenesteapparatet i spesialisthelsetjenesten, til kommunehelsetjenesten og til andre grupper
som har behov for økt kompetanse om selvmord, selvmordsatferd og selvskading.
Valg av målgruppe og tema for opplæring er basert på nasjonale føringer for styrking av
kompetansen i tjenesteapparatet og på spesialkompetansen ved senteret innenfor spesifikke
helserelaterte forsknings- og fagutviklingsområder som bruk av DBT i behandling av selvskading og
repeterende suicidalitet, om forebygging av selvmord blant pasienter i TSB, kompetanse om ulike
aspekter ved vurdering av selvmordsrisiko og intervensjon ved selvmordsfare samt styrket
pasientsikkerhetsarbeid innen psykisk helsevern, om årsaker til suicidal og selvskadende atferd blant
ungdom, om forebygging av risiko for etterlatte etter selvmord, om innvandrergrupper og risiko for
selvmord og selvmordsforsøk og erfaringer fra flernivåintervensjonsarbeid (EAAD), for å nevne noen
eksempler på områder.
Leger, psykiatere og psykologer med behandleransvar i psykisk helsevern er en viktig målgruppe for
vår utdanningsvirksomhet. NSSF tilbyr årlig fire kurs for leger og psykologer der innholdet spesifikt
fokuserer på hvordan bli en sikrere, bedre og mer effektiv behandler i møte med pasienter med
suicidal atferd. Rapporten «1910 døde pasienter – selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie» utarbeidet av NSSF (Walby,
Myhre og Kildahl 2018) viser at nesten halvparten av de som dør i selvmord i Norge har hatt kontakt
med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i løpet av siste leveår. Mange av dem som tar
sitt eget liv har oppsøkt fastlegen i månedene før, uten at fastlegen har fanget opp signalene om
selvmordsfare. Psykisk helsevern, både i spesialisthelsetjenesten og på kommunalt nivå er derfor
viktige arenaer for selvmordsforebyggende tiltak.
Terapeuter i psykisk helsevern som jobber med personer med kronisk suicidalitet, selvskading og
emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse er også en viktig målgruppe for vår
utdanningsvirksomhet. Dialektisk atferdsterapi som behandlingsmetode har vist seg å ha god og
langvarig effekt for denne gruppen. Det er hittil publisert mer enn 40 randomiserte kontrollerte
studier om effekten av standard DBT eller en av tilpasningene. (se bl.a. Mehlum et al, 2014, 2016,
2019, 2020) og Prop. 121 S (2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–
2024) trekker i kap 5 fram DBT som foretrukket behandling for personer med gjentatt selvskading og
kronisk suicidalitet. Vi vil også peke på at utbredelse av kunnskap om DBT ofte har positive
ringvirkninger for behandling og håndtering av selvmordsrisiko for andre pasientgrupper enn dem
som har ustabil personlighetsforstyrrelse, siden behandlingsmetodens mange strategier rettet mot
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suicidal atferd har stor overføringsverdi for vide grupper av brukere i psykisk helsevern og
kommunale helsetjenester.
Det er stor mangel på behandlingstilbud til etterlatte etter selvmord som opplever komplisert sorg
(ICD-11: Forlenget sorgforstyrrelse). Komplisert sorg er en forholdsvis hyppig lidelse (rammer 7% av
alle etterlatte uansett dødsårsak) og er en alvorlig og langvarig tilstand som ikke lar seg behandle
med tradisjonelle tilnærminger eller legemidler. NSSF tilbyr utdanning for terapeuter (leger,
psykologer og andre med behandlingsansvar) som et ledd i arbeidet med kompetanseutvikling i
tjenesteapparatet og for å bedre behandlingstilbudet for denne gruppen.
Psykisk helsevern, både i spesialisthelsetjenesten og på kommunalt nivå er derfor viktige arenaer for
selvmordsforebyggende tiltak. Leger, psykiatere, psykologer og terapeuter innen psykisk helsevern er
en viktig målgruppe for vår utdanningsvirksomhet.
Redusert gjennomføring av kurs i 2020
Gjennomføring av planlagt aktivitet i 2020 ble sterkt redusert grunnet covid-19-restriksjoner for
antall deltakere på arrangementer og helseforetakenes egne påbud om reiseforbud og forbud mot
deltakelse på arrangementer. Vi la om til digital undervisning og digital veiledning for
utdanningsprogram og kurs med innhold der det var mulig å opprettholde læringsutbyttet for
deltakerne. Nasjonal DBT-konferanse 19. og 20. april måtte avlyses, dette var spesielt kjedelig siden
alt var klart for to fagdager med fokus på behandlingsmetoden PTSD-DBT for personer med
diagnosen Kompleks PTSD. Det var 200 påmeldte til konferansen da den måtte avlyses i midten av
mars. Vi satte umiddelbart i gang med å se på alternativer og gjennomførte i november/desember 4
dagers digitalt seminar for samme målgruppe og samme hovedforedragsholder med tema PTSD-DBT,
og da med utvidet program og opplæringsdel.
NSSF tilbyr selvhjelpsverktøyet iFightDepression for mild til moderat depresjon. Under vanlige
forhold er dette verktøyet til bruk for pasienter som samtidig går hos behandler (fastlege eller
psykolog i kommunen) som veileder pasientene i bruken. Grunnet covid-19-pandeminen åpnet vi
våren 2020 for at selvhjelpsverktøyet iFightDepression kan brukes uten å gå veien om fastlegen eller
annet helsepersonell og uten at helsepersonell veileder i bruken. Dette for å nå ut til grupper som av
ulike grunner ikke får helsehjelp, for eksempel på grunn av isolasjon eller avslag i helsetjenestene.
Våre erfaringer med dette tiltaket er meget gode og vi har valgt å holde tilbudet åpent inntil videre.
Oversikt over utdanningsprogram og kurs som tilbys ved NSSF
Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne pasienter/barn og ungdom
som pasienter – 2 kurs
NSSF har som mål å styrke leger og psykologers kompetanse innen klinisk suicidologi. Både for de
som jobber med voksne pasienter og de som jobber med barn og ungdom. Opplæringen tilpasses
pasientgruppen. Spesialister innen psykiatri og psykologi blir prioritert for deltakelse.
Deltakerne som arbeider med voksne får presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med
undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging, betydningen av
systematisk opplæring og organisatorisk forankring samt medikamentell behandling og
psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med suicidalitet.
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Deltakerne som arbeider med barn får presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med
undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging og
intervensjoner rettet mot pasienter med akutt og kronisk suicidalitet.
Med basis i intervensjoner hentet fra Dialektisk atferdsterapi (DBT) undervises det om hvordan man
kan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en endringsorientert behandling. Vi
arbeider også med behandlerens holdninger til pasienten, intervjuteknikk, hvordan man kan takle
dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan man kan engasjere pasienten i
behandlingen.
Det blir lagt opp til drøfting av kasus fra egen praksis og arbeid med ferdigheter gjennom trening på
spesifikke intervensjoner.
Kursene ble avlyst i 2020 grunnet covid-19-situasjonen.
Kurs i klinisk selvmordsrisikovurdering og kronisk suicidalitets-problematikk
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
problemstillingene knyttet til dette feltet. NSSF holdt 4 slike kurs på digital plattform i samarbeid
med Oslo Universitetssykehus HF.
E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
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.
Åpen nettside og begrenset omfang (2 timer) har vist seg gunstig for å nå bredt ut til praksisfeltet.
Det er lagt vekt på at kursdeltakerne 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).
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.
Om lag halvparten av de som har gjennomført kurset er leger eller psykologer, mens de de øvrige er
fra andre faggrupper som jobber med selvmordsforebygging/psykisk helse på kommunenivå.
Det var 670 leger/psykologer som gjennomførte e-læringskurset i selvmordsrisikovurdering i 2020.
Utdanningsprogram i Dialektisk atferdsterapi (DBT)
NSSF tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT). Utdanningen går over ett år og gir deltakerne
behandlerkompetanse i DBT som er en prinsippstyrt, delvis manualbasert behandlingsmetode
utviklet i USA av professor Marsha Linehan, University of Washington, Seattle. Vi har fram til nå
utdannet rundt 500 DBT-terapeuter. Kvalitetsforbedring av utdanningsprogrammet i DBT hadde høy
prioritet i 2010. En rekke tiltak er gjennomført for å opprettholde og kvalitetssikre god behandling
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over tid, blant annet gjennom tilbud om veiledning av DBT-team i ulike deler av landet,
etterutdanningskurs og konferanser for DBT terapeuter og gjennom et nettverk for kliniske enheter
som driver DBT og som ønsker å samarbeide om enhetlige systemer for utredning av pasienter og
vurdering av terapirespons. NSSF har gjennomført videreutdanning av egne lærekrefter i
programmet og rekruttert nye lærerkrefter. Etterspørselen etter DBT-utdanning er økende, blant
annet ved innføringen av DBT ved de nye kombinerte institusjonene i barnevernet. NSSF sørget for at
ansatte ved Lunde og Bodø behandlingssenter under henholdsvis Bufetat, Region sør og Bufetat,
Region nord i samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved Sørlandet Sykehus HF og
Nordlandssykehuset HF fikk gjennomført DBT-utdanningen i 2020. I tillegg til selve utdanningen tilbyr
NSSF veiledning av ferdig utdannede team innenfor rammen av veiledningsressurser ved senteret.
NSSF tilbyr i tillegg årlige etterutdanningskurs for DBT-terapeuter.
Behandling av komplisert sorg (CGT)
I dette programmet er målgruppen leger, psykiatere, psykologer, kliniske sosionomer eller
psykiatriske sykepleiere med behandlerrolle. Komplisert sorg er en forholdsvis hyppig lidelse
(rammer 7 % av alle etterlatte uansett dødsårsak), og er en alvorlig og langvarig tilstand som ikke lar
seg behandle med tradisjonelle tilnærminger eller legemidler. Mange etterlatte ved selvmord vil også
rammes av komplisert sorg, og da er likemansstiltak slik som sorggrupper ikke en tilstrekkelig hjelp.
Komplisert sorgterapi (CGT) er en relativt kortvarig (16 uker) kunnskapsbasert psykoterapimetode
utviklet i USA av professor Katherine Shear og tilpasset for norske forhold av NSSF. Behandlingen gir
betydelig bedre resultater enn tradisjonelle metoder og har høy kostnadseffektivitet. NSSF anser det
som viktig at alle etterlatte, også etterlatte ved selvmord som rammes av komplisert sorg, får et
effektivt behandlingstilbud og driver derfor utdanning i behandlingsmetoden i Norge.
Helsepersonell i primærhelsetjenesten: leger og psykologer samt annet helsepersonell som jobber i
psykisk helse og rus i kommunene er viktige aktører i det selvmordsforebyggende arbeidet. NSSF
sluttet seg til den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD) i 2016, og har videreutviklet
informasjonsmateriell og selvhjelpsverktøy for norske forhold. Depresjon er en risikofaktor for
selvmord –om lag 5 % av deprimerte dør av selvmord og enda flere utfører selvmordsforsøk eller
selvskading. Vi tilbyr elektronisk opplæring/kurs for helsepersonell i kommunene i bruk av veiledet
selvhjelpsverktøy mot depresjon.
https://ifightdepression.com/no/selvhjelpsressurser/ifightdepression-verktoyet
Frivillige organisasjoner er viktige aktører for lavterskeltilbud til mennesker med selvmordstanker.
NSSF har i samarbeid med Røde Kors utviklet et undervisningsopplegg for frivillige i Røde Kors om
«Samtale med personer i selvmordsfare».

56

Utdanningprogram/kurs/veiledning/konferanser - gjennomføringsinformasjon
Navn

Mål/tema

Målgruppe/opptakskrav

Antall deltakere/ Godkjenninger
undervisningsform

Masterprogram i
psykososialt arbeid –
selvmord, rus, vold og
traumer

Gi studentene kunnskap, ferdigheter
og generell kompetanse som
fundament for profesjonelt arbeid i
arbeidsfeltet som omhandler
psykososialt arbeid – selvmord, rus,
vold og traumer.
Gi studentene på medisinstudiet
kunnskap om selvmordsproblematikk,
vurdering av selvmordsrisiko og akutt
intervensjon ved selvmordsfare
Gi behandlere prinsipper og konkrete
ferdigheter i møte med mennesker
med ulike former for emosjonell
reguleringssvikt, selvskading og
selvmordsforsøk.

Sosionomer, sykepleiere, pedagoger,
politi.
Fullført helse- og/eller
sosialfaglig/pedagogisk utdanning av
minimum 3 år (bachelor) + 2 års
relevant yrkeserfaring
Medisinstudenter ved UiO

2
Ingen uteksaminerte i
2020

120 sp ved UiO

120
4 timer

Omfattes av studieplan for
medisinstudiet (profesjon)
ved UiO

Medisinstudiet
(profesjon) ved UiO
MED4500R
Utdanningsprogram i
Dialektisk
atferdsterapi (DBT)

Utdanningsprogram i
behandling av
komplisert sorg (CGT)

Kurs i klinisk
suicidologi
(VOP)
11.–13. november

Gi terapeuter en grunnleggende
forståelse av/oversikt over
symptomene på komplisert sorg. Gi
en innføring i CGT-behandlingens
kjerneprinsipper i form av
behandlingsteknikker, -strategier og
-prosedyrer.
Fra selvmordsrisikovurdering til
behandling av kronisk suicidalitet – bli
en sikrere og bedre behandler i møte
med pasienter med suicidal atferd.

Leger, psykologer, kliniske sosionomer,
psykiatriske sykepleiere e.l. med
minimum 2 års erfaring som jobber i
psykiatrisk klinikk for voksne eller
ungdom der det er mulig å danne et
team som kan benytte DBT som
behandlingsmetode.
Leger, psykologer, kliniske sosionomer,
psykiatriske sykepleiere e.l. med 3 års
erfaring som terapeut og erfaring med
behandling av pasienter med
sorgproblematikk

Leger og psykologer som arbeider med
voksne. Fortrinn for spesialister i
psykiatri og klinisk psykologi.
Grunnleggende kunnskap i
selvmordsrisikovurdering
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Fysisk og digitalt
Kull 12:
Teamkandidater: 44
Suppleringskandidater:
21
Totalt: 65,
61 ferdigutdannet
Fysisk og digitalt
Kull 5: 18
Kull 6: 10, første del av
utdanningen
Fysisk og digitalt

Avlyst grunnet Covid19. Kurset inneholder
utstrakt bruk av
praktiske øvelser.

-Norsk psykologforening
-Den norske legeforening
-Norsk sykepleierforbund

-Norsk psykologforening
-Den norske legeforening
-Norsk sykepleierforbund

-Den norske legeforening
-Norsk Psykologforening

Kurs i klinisk
suicidologi
(BUP)
12. og 13. juni

Fra selvmordsrisikovurdering til
behandling av kronisk suicidalitet – bli
en sikrere og bedre behandler i møte
med pasienter med suicidal atferd.

Leger og psykologer som arbeider med
barn og ungdom. Fortrinn for
spesialister i psykiatri og klinisk
psykologi. Grunnleggende kunnskap i
selvmordsrisiko-vurdering.

Kurs i klinisk
suicidologi for
helseforetak

Klinisk selvmordsrisikovurdering og
kronisk suicidalproblematikk. Fokus
på implementering av systematisk og
grundig selvmordsrisikovurdering.

Leger og psykologer ansatt i
helseforetak. Forankret og bestilt kurs
fra ledelsen av klinikk.

Fordypningskurs i DBT

DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper
og bruker i tillegg traumespesifikke
eksponeringsteknikker og
intervensjoner hentet fra kognitiv
atferdsterapi kombinert med bruk av
ferdighetstrening.
Introduksjon til DBT-PTSD med Key
Note speaker.

DBT-terapeuter og annet klinisk
helsepersonell med kjennskap til DBT

DBT-konferansen,
20. og 21. april

Faglige retningslinjer for behandling
av personlighetsforstyrrelser: Hva gjør
andre land i Europa?

Avlyst grunnet Covid19.
Kurset inneholder
utstrakt bruk av
praktiske øvelser.
4 kurs.
Redusert antall kurs
relatert til Covid-19
begrensninger i reise og
arrangement
133

-Den norske legeforening
-Norsk Psykologforening

Helseforetaket søker
godkjenning hos:
-Den norske legeforening
-Norsk Psykologforening

-Den norske legeforening
-Norsk Psykologforening

Digitalt

Forsker, ansatte i helseforetak,
brukere, etterlatte- og
frivilligorganisasjoner og
kommuneansatte

Nasjonale retningslinjer for utredning
og behandling av personlighetsforstyrrelser – status i Norge.
Ekstrem selvskading – hvor vanlig er
det blant våre pasienter og hvilke
utfordringer gir det oss?
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190 påmeldte
Avlyst grunnet covid-19

-Den norske legeforening
-Norsk Psykologforening
-Fagforbundet
-Norsk sykepleierforbund

Kurset Samtale med
personer i
selvmordsfare

Bevisstgjøre holdninger og
oppfatninger om selvmord. Senke
terskelen for å snakke med personer i
selvmordsfare. Hvordan møte
mennesker i selvmordsfare?
Kjennetegn ved selvmordsfare

Kursholder-kurs for Røde Kors frivillige
som skal betjene hjelpetelefoner

Kurs avlyst grunnet
Covid-19

Ikke relevant

Nettbaserte kurs/selvhjelpsverktøy og demonstrasjonsfilmer - bruksinformasjon
Navn

Mål

Målgruppe

Antall registrerte
kursdeltakere

Godkjenninger

E-læringsmodul i
selvmordsrisikovurdering

Styrke kompetanse i å fange opp
pasienter som viser tegn på
selvmordsrisiko og sette i gang
behandlingstiltak.
Opplæring av helsepersonell som
skal bruke det veiledete
selvhjelpsverktøyet
iFightDepression for pasienter
med mild til moderat depresjon.
Hjelpe pasienter å mestre sine
depresjonssymptomer og fremme
tilfriskning.

Fastleger, psykologer i kommunene

2000
Kursbevis: 670
Av disse 201 leger og 171
psykologer
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-Den norske legeforening
-Norsk Psykologforening

150 registrerte brukere

Ikke relevant

Åpen nettside.
Besøkt i 2020: 2406

Ikke relevant

iFightDepression
veileder-opplæring

iFightDepression –
selvhjelp mot depresjon
under veiledning av
helsepersonell –
nettbasert.
Demonstrasjonsfilm:
Sikkerhetsplan

Styrke kompetansen i
selvmordsrisikovurdering og
sikkerhetsplanlegging for
pasienter i selvmordsfare. Vise en
trinnvis mestringsstrategi som
pasienten kan benytte ved økende
selvmordstanker.

Helsepersonell i primærhelsetjenesten:
leger og psykologer samt annet
helsepersonell som jobber i psykisk
helse og rus i kommunene
Fastleger, psykologer, helsepersonell
som har fått opplæring i bruk av
programmet, benytter verktøyet
sammen med voksne og ungdommer
med mildere former for depresjon.
Fastleger, psykologer, helsepersonell i
samarbeid med pasient

Høyt besøkstall i mars,
april og mai.
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Demonstrasjonsfilm:
Kartlegging av
selvskading

Styrke kompetansen hos
helsepersonell i kommunene som
er i kontakt med ungdom som
viser tegn på psykisk uhelse. Vise
hvordan helsepersonell i
kommunene kan legge til rette for
samtale for å kartlegge
selvskading.

Helsepersonell i kommunene og andre
som har behov for kartlegging av
selvskading der det fra før av ikke er
kjent.

Åpen nettside.
Besøkt i 2020: 1611
Høyt besøkstall i april,
mai og juni etter
formidlingskampanje

Ikke relevant

Tilgjengelig undervisningsmateriell - distribusjonsinformasjon
Navn

Innhold

Målgruppe

Distribuert

Ferdighetskort DBT
Konsultasjonsperm DBT

Kort til bruk under ferdighetstrening i DBT
Ressursperm for konsultasjonsteam i DBT

DBT-terapeuter
DBT-team

129
12
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Implementering av nasjonale retningslinjer/veiledere
Selvmordsrisikovurdering
NSSF har gjennom året gitt råd til tallrike klinikere og kliniske enheter både i forhold til ulike kliniske
problemstillinger, og i forhold til hvordan ulike momenter i Nasjonale retningslinjer for forebygging
av selvmord i psykisk helsevern best skal forstås og implementeres i praksis.
Vi har også, på forespørsel fra helseforetak, undervist klinikere om tema som tas opp i de nasjonale
retningslinjene; selvmordsrisikovurdering og behandling av selvmordsatferd og selvskading– 12 ulike
undervisningsoppdrag i 2020. I et normalår har vi langt flere slike oppdrag. NSSF holdt også et
foredrag om selvmord og bipolar lidelse på Litteraturhuset, 30.01, og et foredrag om «hvorfor vi
trenger revisjon av nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern» ved
akuttpsykiatrisk avdeling, OUS, 28.05.
Vær Varsom plakaten
Vi vil også trekke fram NSSFs hyppige kontakt med massemediene – både enkeltjournalister og
-medier og pressens organisasjoner – der senterets medarbeidere hyppig har gitt råd om hvordan
man i de enkelte tilfeller kan etterleve nasjonale retningslinjer for presseomtale av selvmord og
selvskading. Det er ofte en vanskelig balansegang mellom hensynet til varsomhet og hensynet til
åpenhet og informasjon til allmennheten om et alvorlig samfunnsproblem. NSSF gir også hyppig råd
til produsenter av andre medier, slik som film, teater eller nettpublisering.

Implementering av kunnskapsbasert praksis
Implementering av DBT
NSSF sitt arbeid med implementering av Dialektisk atferdsterapi (DBT) som behandlingsmetode har
vist seg å ha god og langvarig effekt for personer med kronisk suicidalitet, selvskading og emosjonell
ustabil personlighetsforstyrrelse. Det er hittil publisert mer enn 40 randomiserte kontrollerte studier
om effekten av standard DBT eller en av tilpasningene. (se bl.a. Mehlum et al, 2014, 2016, 2019,
2020). Prop. 121 S (2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)
trekker i kap 5 fram DBT som foretrukket behandling for personer med gjentatt selvskading og
kronisk suicidalitet, og at DBT-behandling tilpasset ungdom har bedre effekt enn ordinær behandling
i poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge både med hensyn til reduksjon av villet egenskade,
selvmordstanker og depresjonssymptomer. En rekke tiltak er gjennomført for å opprettholde og
kvalitetssikre god behandling over tid, blant annet gjennom tilbud om veiledning av DBT-team i ulike
deler av landet, etterutdanningskurs og konferanser for DBT terapeuter og gjennom et nettverk for
kliniske enheter som driver DBT og som ønsker å samarbeide om enhetlige systemer for utredning av
pasienter og vurdering av terapirespons.
Implementering av Kartleggingsssytemet
Nasjonal kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble
etablert i 2018 (Kartleggingssystemet). Formålet med tiltaket er å få oversikt over omfanget av
selvmord under og etter behandling i disse tjenestene for å kunne identifisere behov for
forebyggende tiltak på systemnivå, utvikle slike tiltak og på sikt kunne evaluere effekten av disse.
Medarbeidere fra Kartleggingssystemet har gjennom flere år holdt foredrag og undervisning om
systemet for helsepersonell og for ledere i helseforetak. Det har vært mindre slik aktivitet i 2020
grunnet covid-19 restriksjoner – vi nevner deltakelse i fagdirektørmøte for Helse Sør-Øst RHF
09.09.2020.
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Produksjon av filmer om kartlegging av selvskading
NSSF produserte i 2020 en demonstrasjonsfilm som viser hvordan man kan kartlegge selvskading
som ikke er kjent. Filmen viser hvordan helsepersonell i kommunene kan legge til rette for en
samtale om selvskading, selvskadingens funksjon og kontekst samt at kartlegging fører til en
vurdering av videre tiltak. Utdyping av elementene i filmen og en bredere tilnærming er beskrevet i
kapittel 4 i Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord. Det ble
også produsert en faktafilm om mekanismene bak selvskading og hva som kan gjøres for å hjelpe.
Mal for kommunale handlingsplaner
NSSF har gjennom året gitt råd i enkeltsaker til kommuner som har henvendt seg direkte til oss med
helt konkrete spørsmål om selvmordsforebygging. Vår hovedstrategi er likevel å henvise spørsmål fra
kommuner videre til RVTSene. Vi har imidlertid i 2020 bistått RVTS Vest og -Midt i deres arbeid med å
utarbeide en felles nettbasert mal for kommunale handlingsplaner mot selvmord. Høringsuttalelse
ble oversendt RVTS Vest i mai 2020.
Litteraturgjennomgang av faglige retningslinjer for pasienter med villet egenskade
NSSF startet i 2020 arbeidet med systematisk gjennomgang av litteratur internasjonalt om faglige
retningslinjer for pasienter med villet egenskade. Kunnskapen benyttes nå i et samarbeidsprosjekt
med utvikling av faglige retningslinjer for hvordan behandle og følge opp villet egenskade i akutttjenestene.
Kartlegging av læreplan for pensum og undervisning om selvmord og selvmordsforebygging i
profesjonsutdanningene i medisin og psykologi i Norge
En kort undersøkelse om hvilket pensum lærestedene har og hvilken undervisning de gir om
selvmord og selvmordsforebygging ble høsten 2020 sendt ut til de fire universitetene i Norge som
har profesjonsstudier i medisin og psykologi (UiO, UiB, UiTø og NTNU). Følgende spørsmål ble stilt:




I hvilke(n) del(er) av studiet undervises det om selvmord og selvmordsforebygging?
Hvilket omfang og hvilken art har undervisningen (forelesning, øvelser, klinisk praksis, etc)?
Pensumlister/litteraturutvalg knyttet til undervisningen.

Undersøkelsen viste at det foreligger store variasjoner i pensum og undervisning om selvmord
og selvmordsforebygging. Undervisningen er integrert i annen undervisning og spredt gjennom
studiene. NSSF fortsetter arbeidet med undersøkelsen i 2021.
Rådgivning til frivillige organisasjoner og stiftelser
I vårt samarbeid med en rekke andre instanser og organisasjoner som har som mål å bidra til bedre
kunnskapsbasert praksis med relevans for selvmordsforebygging (Kirkens SOS, Mental Helse, N-DBT,
NAPP, Rådet for psykisk helse, Psyktærlig osv) bidrar vi med råd, veiledning og undervisning. Vi
nevner: Webinar for Kirkens SOS 17.09. med tema: «Hvordan få ned selvmordsratene i Norge»,
foredrag for Gjensidigestiftelsen 07.10. med tema: «Selvmordsforebygging – hva er effektive tiltak».
Rådgivning til myndigheter og andre samfunnsinstitusjoner
Rådgiving til Sikresiden.no om utforming av tekst knyttet til temaet selvmord. Sikresiden.no er et
nettsted hvor det gis forebyggende opplæring og råd om hva men skal gjøre i en krisesituasjon, rettet
mot studenter og ansatte ved landets universiteter og høgskoler.
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Rådgiving til Sikresiden.no under nedstenging av samfunnet i april 2020 med tanke på informasjon til
studenter og ansatte om ivaretakelse av egen psykisk helse. Vi leverte en utfyllende tekst om
ivaretakelse av egen psykisk helse under pandemien og råd om aktuelle nettsteder.
Gjennomgått og svart på høringer mottatt fra Helsedirektoratet/HOD:


Helhetlig nasjonal strategi ved en pandemi. 09.09.

Levert skriftlig innspill på forespørsel til Helsedirektoratet/HOD/andre:







Gjennomgang og revisjon av omtale av selvmord på helsenorge.no :
https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker
Faglige argumenter både for og mot en nullvisjon for selvmord i Norge. 08.07.
Om mulige helsekonsekvenser av korona-krisen om 2–3 måneder i de sårbare gruppene:
mennesker med lette og mer alvorlige psykiske problemer, arbeidsledige/permitterte, ensomme
og personer med problematisk bruk av rusmidler, når det fokuseres på
depresjon/selvmordsnærhet. 03.04.
Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord: Innspill om selvskadings- og
selvmordsinnhold på Internett. 10.04.
Hva vurdere dere ved NSSF bør være hovedbudskap- et/- ene ut til befolkningen nå for å
forebygge psykisk uhelse og kunne gi støtte til de som har selvmordstanker, basert på forskning
og tilbakemeldinger fra fagfeltet? 11.11.

Deltatt i nasjonal ekspertgruppe som kan bistå helsemyndighetene med råd i en prekær situasjon
under covid-19-pandemien. Ekspertgruppen er ledet av Helsedirektoratet.
Deltatt i invitert møte om åpenhet rundt selvmord i det offentlige rom i forbindelse med utarbeidelse
av ny handlingsplan for forebygging av selvmord. 04.02.
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Aktivitet som bidrar til formidling av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
NSSF benytter nettsteder, sosiale medier, åpne møter, konferanser, webinarer, eget fagtidsskrift og
presse til formidling av vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og kunnskaper, og til å spre
informasjon om tilgjengelige kompetansehevingsressurser, kurs og arrangementer.
Aktuelle saker samkjøres på nett, sosiale medier, nyhetsbrev og i vårt eget tidsskrift Suicidologi. Vi
jobber aktivt med å fronte aktuelle saker i ulike formater, og opplever at vi når bredt ut med
informasjon om forskning, prosjekter og aktiviteter ved NSSF – og at tema og saker engasjerer.
Våre målgrupper er både faggrupper som har behov for suicidologisk kunnskap i sitt arbeid for å
forebygge selvmord, og alle andre som kan ha behov for kunnskap om selvmord og
selvmordsforebygging.

Nettsteder, sosiale medier
Nettstedet www.selvmord.no er en nasjonal kunnskapskilde innen suicidologi.
Nettstedet www.dbt.no formidler kunnskap om behandlingsmetoden Dialektisk atferdsterapi (DBT)
Nettstedet https://ifightdepression.com/no/ gir råd om selvhjelp ved lett til moderat depresjon.
Nettstedet https://nssfinfo.no/ gir råd til personer i selvmordsfare og til personer som er i kontakt
med noen som er i selvmordsfare.
NSSF har profiler på Facebook og Twitter. Vi er aktive i deling av saker om aktiviteter, forskning og
forebygging. Vi opplever stor synergieffekt ved å være tilstede i ulike kanaler og god vekst i antall
besøk på alle plattformer.
Alle nye publikasjoner gjøres tilgjengelig på vår nettside www.selvmord.no. Det legges samtidig ut en
kort tekst på vanlig norsk om hva studiens hovedfunn er og dens nytteverdi i det
selvmordsforebyggende arbeidet. Vi har i 2020 satset på formidling i en form som lettere når alle
målgrupper. Intervjuer av forskerne og økt fokus på korte formidlende tekster har vist seg å bli godt
mottatt. Vi har erfart at forskningen med dette når lenger ut og at det har skapt interesse hos
organisasjoner som er viktige aktører for formidling av saker til målgrupper vi ønsker å nå. Av de 46
forskningsrelaterte sakene vi la ut via våre formidlingskanaler i 2020 ble 10 saker omtalt i andre
relevante kanaler som Napha.no, forskning.no, Tidsskrift for norsk psykologforening, nettsiden til
Helse Sør Øst HF, psykiskhelse.no, rop.no, Medisinbloggen og ungsinn.no. Eksempelvis nevner vi
saken «Færre sjølvmord dei første månadene med Covid-19» :https://forskning.no/partner-psykiskelidelser-psykologi/faerre-sjolvmord-dei-forste-manadene-med-covid-19/1767005 , som ble delt av
forskning.no, saken hadde 1648 sidevisninger i 2020 med en gjennomsnittlig lesetid på 3,13
minutter. Saken ble dessuten referert i flere lokalaviser rundt om i landet.

Åpne møter, webinarer
Da NSSF 27. 01. i åpent møte lanserte Kartleggingssystemets rapport om selvmord under og etter
kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 deltok mange medarbeidere fra
kunnskaps- og kompetansesentrene på relevante fagområder, klinikere i TSB/PHV, Helsetilsynet,
brukerorganisasjoner og andre interesserte. Seminaret ble åpnet av statssekretær Inger Klippen som
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deltok på hele arrangementet sammen med ansvarlig for TSB i Helse- og omsorgsdepartementet
Christian Sohlberg.
I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging 10 september bidro k ansatte ved NSSF med
faglige innlegg på følgende arrangementer:







WHOs Webkonferanse: «Depression, suicidal behavior and monitoring of acts of self-harm under
COVID-19 conditions»
Kirkens SOS webinar om selvmord og selvskading.
Erfaringssentrum, LEVE, Rådet for psykisk helse og 4 andre organisasjoner arrangerte live event
med tema: « Hvordan skal vi forebygge selvmord?»
LEVE og Røde Kors sitt årlige selvmordsforebyggende seminar på Litteraturhuset i Oslo i
anledning Verdensdagen. Olafprisen, etablert av stiftelsen «Olafs Minnefond til forebygging av
selvmord blant unge», deles ut på dette seminaret. NSSF leder fagutvalget som innstiller
kandidater til prisen. NRK-journalist Annemarte Moland ble tildelt Olafprisen for sin innsats i
arbeidet med å sette selvmord på agendaen.
Polyteknisk Forenings webinar: Selvmord: Hva vet vi og hva gjør vi? Seminar om myter og fakta
om forekomst og forebyggende tiltak knyttet til selvmord og rusmiddelbruk som risikofaktor for
selvmord.

Tidsskriftet Suicidologi
Tidsskriftet Suicidologi er et fagfellevurdert tidsskrift som publiserer forskningsbasert kunnskap med
relevans for praksisfeltet, oversiktsartikler og erfaringsbaserte artikler om tiltak og prosjekter innen
selvmordsforebygging. Tematikken belyses også gjennom intervjuer, essays, kronikker,
bokanmeldelser og dikt. Suicidologi når bredt ut til fagfolk i helsesektoren og andre relevante
yrkesgrupper. Mange abonnenter er pårørende og etterlatte. Papirutgaven har ca. 5000 abonnenter i
Norge, Sverige og Danmark. I tillegg publiseres alle artikler i fulltekst open-access på FRITT
(Universitetsbiblioteket, Oslo): https://www.journals.uio.no/index.php/suicidologi/index
Årgang 25 bestod av 3 numre med følgende tema:
3/2020: Selvskading
2/2020: Bruk av ny teknologi i selvmordsforebygging
1/2020: Uten spesielt tema

Presse
Vi har i 2020 hatt spesielt stor pågang i henvendelser fra presse som ønsket fagpersoners
kommentarer og deltakelse i intervjuer og debatter om covid-19 og restriksjonenes påvirkning på
psykisk helse, om åpenhet, hjelpsøking, ny handlingsplan, Kartleggingsystemet og om etterlatte.
Selvmord omtales i økende grad blant allmennhet og i presse. Vi erfarer at det er viktig med en
nyansering av åpenhet og hva slags omtale som har forebyggende effekt kontra hva som kan ha
smitteeffekt. Dette ble aktualisert da Ari Behn tok livet sitt, og NSSF deltok i 2020 i et høyt antall
intervjuer der presseomtale var tema.
NSSF i media - tallmateriell
NSSF ble omtalt eller nevnt i totalt 755 medieoppslag i redaksjonelle medier i perioden. Dette er en
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økning på 108 % fra forrige periode. 71 % av omtalen var i nettmedier, 26 % i papirmedier og 4 % i
TV/Radio. Dagbladet var det enkeltmediet som publiserte flest oppslag. Totalt ble NSSF nevnt eller
omtalt i 233 medier.

Kilde: Retriever

Kilde: Retriever

NSSFs ansatte har deltatt i diverse saker i nrk.no, NRK P1, God Morgen Norge, NRK Dagsrevyen, TV2
Nyhetskanalen, VG, vl.no, Dagbladet Magasinet, Nettavisen, Finansavisen, Klassekampen,
Aftenposten, Adresseavisen, Dagens Medisin, napha.no og forskning.no i 2020.
Mediesaker hvor NSSF har vært involvert i 2020 – et utvalg
Lisa Burrell
-

Brødrene som ble borte. Sunnmørsposten 30.11

Lars Mehlum
-

Mener man må tørre spørre rett ut om selvmord – TV2/God Morgen Norge, 02.01.
Åpenhet, sorg, komplekse årsaker og kjønnsforskjeller – NRK Dagsrevyen, 02.01.
Takker Maud Angelica for rausheten – VG Nett, 03.01.
Else Kåss Furuseth: Takker Maud Angelica for rausheten – VG Nett 03.01.
Jeg er så utrolig glad for å se Ari i henne – ABC Nyheter 03.01.
Maud Angelica Behn får lovord for sitt sterke budskap i minneordet til faren –Adresseavisen
03.01.
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-

-

Mauds sterke tale – VG 04.01.
Oslo domkirke - Tenner lys for Ari i hele natt –Dagbladet 04.01.
Slik snakker du med en som går med selvmordstanker – VG Nett 05.01.
Hvorfor tar flere menn enn kvinner sitt eget liv? – VG-podkast, 08.01.
Livløs 51 minutter før politiet tok den første opp av sjøen – VG Nett 10.01.
Vil åpne opp om selvmord - Helseministre: Et stort samfunnsproblem –VG 24.01.
Helseministeren: Selvmord stort samfunnsproblem - vil ha mer åpenhet – VG Nett 25.01.
Vårt samfunn skaper tapere – Dagbladet Pluss 05.03.
Høyere selvmordsrisiko for prematurt fødte – Sunnmørsposten 14.03.
Har fått enorm støtte - «Dødelig mørke» – Sunnmørsposten 19.03.
«Dødelig mørke»: - All erfaring viser oss at når det er krise i landet ... – Sunnmørsposten Pluss
19.03.
Frykter ikke økning i selvmordsraten under koronakrisen - «Dødelig mørke» – Sunnmørsposten
20.03.
Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A) som intervensjon, om nasjonale skoleprogrammer og
om ny forskning på feltet – Podkast fra the Association for Child and Adolescent Mental Health,
30.04.
Digitale læringsressurser om selvmordsforebygging – napha.no 13.05.
Ingen må føle skam om de går konkurs – Finansavisen 14.05.
Titusener av tyskere tok sitt eget liv maidagene for 75 år siden –ABC Nyheter 17.05.
Fakirfamilien –VG 08.08.
Rett behandling forebygger selvmord – Medisinbloggen 10.09.
Kan være avgjørende for liv eller død – Gjensidige.no 14.09.
Ola roses for åpenheten omkring morfarens selvmord og sin egen mentale helse – t-a.no 29.10.
Færre sjølvmord dei første månadene med covid-19 – NTB, forskning.no, RB nett, i Tromsø,
Nettavisen, Klar tale, abc nyheter 17.11.
Færre selvmord – Korona er en felles krise som kan deles med andre – Rogalands Avis Dagsavisen
18.11.
Mystisk nedgang – Dagbladet 21.11.
Færre selvmord i Norge de første månedene med covid-19 – Adresseavisen 17.11.
Tror økonomiske tiltak og senket hjelpeterskel hindrer selvmord – Napha.no 27.11.
Marerittet har blitt virkelighet – Dagbladet 01.12.
Mange sliter psykisk: Disse skal hjelpe Oslo-folk i julen – VG Nett 20.12.
Sannheten om dronning Sonjas søster – Dagbladet 29.12.
Dette sier ekspert på selvmordsforskning – Sunnmørsposten 31.12.
«Dødeleg mørke»: Evy ville døy, men det endra seg ... – Sunnmørsposten Pluss 31.12.

Martin Ø. Myhre
-

Fotballspillerens tragedie: Hva var det med Arild Berg? – Dagbladet 19.06.
Mennesker med psykisk sykdom er ikke monstre. De er syke som trenger hjelp – Bergens Tidene
29.10.
Brødrene som ble borte – Sunnmørsposten 30.12.

Hanne Sofie Wernø Nilsson
-

Selvhjelpsverktøy mot depresjon lagt ut gratis for alle – napha.no 15.06.

Ping Qin
-

Selvskading og selvmordsforsøk i Norge: Mange tilfeller blir aldri registrert – Forskning.no 06.09.
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-

Færre sjølvmord dei første månadene med covid-19 – NTB, forskning.no, RB nett, i Tromsø,
Nettavisen, Klar tale, ABC nyheter 17.11.
Krisetelefonen eksploderte da Oslo stengte ned: – Tiltakene vil ta liv – TV2 17.11.
Få siste nytt om koronaviruset – Ba.no 17.11.
Færre selvmord: korona er en felles krise som kan deles med andre – Dagsavisen 18.11.
Mystisk nedgang – Dagbladet 21.11
Mange sliter psykisk: Disse skal hjelpe Oslo-folk i julen – VG Nett 20.12.

Johan Siqveland
-

Kriseplan reddet Ida – VG 17.02.

Hilde Thomassen
-

Hvordan hjelpe en med selvmordstanker? – Podkast: Selvmordspodden 22.07.

Anita J. Tørmoen
-

Savner strategi for behandling av alvorlig selvskading – Psykologtidsskriftet 02.06.
Ny film om kartlegging av selvskading – napha.no. 19.05.

Fredrik A. Walby
-

Om selvmord – TV2 03.01.
Om reaksjoner etter begravelsen – TV2 03.01.
Om talen til Maud Angelica, psykisk lidelse og smitteeffekter – TV2 Nyhetene 21 03.01.
Om åpenhet og om å være etterlatt – NRK Nyhetskanalen 03.01.
Om Maud Angelicas tale, smitteeffekter og pressens dekning – NRK Kveldsnytt 03.01.
Maud Angelicas minneord til sin far: – Grensesprengende tale – Vårt Land 03.01.
Selvmordsforsker kritisk til pressens dekning av Ari Behns død – nrk.no 04.01.
Om media og andre reaksjoner på åpenheten – VGnett 10.01.
Viktig å spørre om sjølmordstanker – Romsdals Budstikke Pluss 10.01.
Hvordan skal mediene snakke om selvmord? – Kurer, NRK P2 11.01.
To av tre som dør i selvmord er menn – VG 14.01.
Om åpenhet – VG 15.01.
Daniel etter selvmordsforsøket: - Noen menn skal klare seg selv – VG Pluss 14.01.
Slår alarm om hjelpetjenesten - Helsesykepleierne: For sjelden til stede for – VG 15.01
Sjølvmord - litt rydding i et minefelt – Podkast NRK, EKKO 13.01.
Ungdom og selvmordstanker – NRK P1 nyhetsmorgen 07.02.
Rekordmange tok kontakt med Raudekrossen om sjølvmord – nrk.no 07.02.
Dødstall uroer- om rapport om selvmord etter kontakt med TSB – Klassekampen 14.02.
Frykter smitte – Magasinet psykisk helse 14.02
Hver tiende som dør i selvmord har vært til rusbehandling – Napha.no 27.02.
Marianne ble hentet med ambulanse den kvelden. - Noen så fotsporene i den – VG 29.02.
Bipolar – VG 29.02.
Flere varslet om selvmordsfare – Dagbladet 05.03.
Selvmord er vanskelig for mediene – ABC Nyheter 05.03.
Om pårørende ved selvmordsatferd – Dagbladet magasinet 07.03.
Om økning i angst depresjon og selvmordstanker – NRK dagsrevyen 21 og NRK.no 14.05.
Økning i bruk av hjelpetelefoner og suicidalt innhold i samtalene under koronatiltakene – NRK,
Dagsrevyen 21 13.05.
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-

Ny handlingsplan mot selvmord tvingende nødvendig – iFinnmark 13.05.
Selvmord og koronakrise: - Viktig at samfunnet vender tilbake til normalen – Sunnmørsposten
24.05.
Lansering av #chatsafe - retningslinjer for å hjelpe unge mennesker … – NTB Info 28.05.
Åpenhet – Lillesandposten 05.06.
Om etterlatte og om menn og selvmord – VG TV 21.06.
Guide til trygg nettprat om selvmord og selvskading lansert på norsk – Napha.no 17.06.
Ventelister – NRK P1 Vestfold og Telemark 02.07.
Podkast: selvmordspodden 22.07.
Etterlatt – Psykologtidsskriftet 03.09.
Selvskading, lukkede nettverk og #Chatsafe – Romerikes Blad. September
Mer kunnskap for forebygging av selvmord – Helse Sør Øst 10.09.
Selvmord og rusbehandling – rop.no 18.09
Pandemi og psykisk helse – Psyktærlig.no 3.11.
Dette vet vi om den suicidale, - og hvordan møte de best mulig – Ambulanseforum 17.11.
Årsaker til selvmord – NRK Dagsrevyen 07.12.
Livet etter Bjørn – nrk.no 07.12.
En myte at det er flere selvmord i julen enn resten av året – Nettavisen 17.12.

Annet formidlings- og informasjonsarbeid
Informasjon om tilgjengelige nettbaserte verktøy

I 2020 var det spesielt viktig å få ut informasjon om tilgjengelige nettressurser ved senteret.
NSSF annonserte for åpen versjon av iFightDepression-verktøyet i aviser, nettaviser, på sosiale
medier, samt sendte ut informasjon på mail til alle kommuner og til frivillige organisasjoner som
Mental Helse og Røde Kors. Det var en sak om verktøyet på Naphas nettsider og link til informasjon
om verktøyet på RVTSenes side www.psykososialberedskap.no
Demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan ble lansert i januar 2020. Filmen ble gjort tilgjengelig via
nettstedet selvmord.no, «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og
selvskading» og via nettstedet helsenorge.no under fanen Selvmordstanker og selvmord.

Kilde: UiO
Figuren viser besøkstall i perioden mars 2020 t.o.m. februar 2021. Siden hadde 2 345 besøk i 2020.
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Demonstrasjonsfilm om kartlegging av selvskading ble også lansert i 2020 og gjort tilgjengelig via
nettstedet selvmord.no og «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og
selvskading». Informasjon om demonstrasjonsfilmen ble sendt ut på mail til alle kommuner våren
2020. Filmen hadde 1 611 besøk i 2020 med topp i april, mai og juni.

Kilde: UiO
Figuren viser besøkstall i perioden mars 2020 t.o.m. februar 2021. Siden hadde 1 611 besøk i 2020.

Produksjon av formidlingsmateriell
Det ble i 2020 produsert en faktafilm om selvskading. Filmen retter seg både mot fagfolk og den
øvrige befolkningen.
Trafikk på nettsteder og sosiale medier
NSSFs nettsted på UiO www.selvmord.no hadde i 2020 totalt ca 110 000 unike sidevisninger og
145 000 sidevisninger, dette er 33 % økning i besøkstall fra 2019. Fanene «Statistikk» som gir lett
tilgjengelig informasjon om forekomst av selvmord i Norge og «Fakta om selvmord og selvskading»
som gir lett tilgjengelig informasjon om selvmord, selvmordsforebygging og selvskading, var hyppigst
besøkt med henholdsvis 15 918 og 6372 sidevisninger. Vi erfarer i år igjen en sterk økning i trafikk.
NSSFs nyhetsbrev som er spisset mot helsepersonell og forskningsmiljøer har 212 abonnenter, og
også her øker antall abonnenter.
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Kilde: Google Analytics
Sidevisninger på selvmord.no i 2020.
sss

Nettstedet www.ifightdepression.com/no » hadde gjennomsnittlig 7 000 besøk per måned i 2020.
Nettstedet www.nssfinfo.no, krisehjelpside linket opp på vår hjemmeside gjengis hyppig i media i
forbindelse med omtale av selvmord.

Kilde: Retriever
Figuren viser antall mediesaker hvor vårt nettsted nssfinfo.no med informasjon om krisehjelpressurser ble omtalt i 2020.

I 2020 publiserte vi 184 saker på www.facebook.com/NSSFUiO/. Ved årsskiftet hadde vi 3 325 følgere
og 3 257 likerklikk. Vi har en jevn økning i antall følgere. NSSF drifter i tillegg to Facebook-grupper:
DBT-Norge og iFightDepression- veiledere.
Twitterkontoen @NSSFKartlegging hadde ved årsskiftet 161 følgere og la i 2020 ut 75 tweets.
Visninger per dag varierte fra 414 til 89.

Annet
NSSF formidlet 30.10., på forespørsel, til Utdanningsdirektoratet via Helsedirektoratet, en oversikt
over hva NSSF har av tilgjengelige ressurser; undervisningsmateriell, nettbaserte ressurser eller
veiledningsmateriell som retter seg mot skolesektorene. Artikler det refereres til i oversikten omtaler
kunnskapsgrunnlaget for valg av selvmordsforebyggende tiltak i skolen og viser også til
kunnskapsbaserte verktøy som lærere kan støtte seg på i omtale av selvmord og selvskading.
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2.0 Særskilte oppgaver og satsninger
2.1

Nye oppgaver i 2020

2.1.1 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse
NSSF har i 2020 bidratt med kunnskapsutvikling om barn og unges psykiske helse gjennom prosjektet
«Endring i omfang og risikofaktorer for selvmord og selvskading blant ungdom». Det ble publisert en
artikkel på prosjektet i 2020 (Tørmoen et al., 2020).
NSSFs omfattende forskningsvirksomhet knyttet til dialektisk atferdsterapi for ungdom og senterets
utdanningsprogram i DBT og implementeringsstøtte for helseforetak som driver DBT-programmer for
barn og unge, er likeledes viktige bidrag til å øke kapasitet og kompetanse i helsetjenester for barn
og unge med økt risiko for selvmord og selvskading.
Senterets øvrige psykoterapiforskning, blant annet studien av tilknytningsfokusert familieterapi for
ungdommer med depresjon (ABFT) er også viktig i forhold til å styrke kunnskapsutviklingen om
behandlingsmetoder for barn og unge med depresjon og økt risiko for suicidal atferd (Waraan et al,
2020a, Waraan et al, 2020 b).
NSSFs kliniske forskning på selvskading og selvmordsatferd blant barn og unge (se særskilt
prosjektomtale) er også viktig for å peke ut nye innsatsområder for helsetjenester for barn og unge.
NSSFs registerforskning om hvilken behandling som tilbys ungdom i spesialisthelsetjenesten for barn
og unge i etterforløpet av villet egenskade behandlet på somatiske sykehusavdelinger (Berge Lunde
et al, 2020) har også som mål å øke kunnskapen om barn og unges psykiske helse.
2.1.2 Bistå i arbeidet med ny handlingsplan
NSSF har i 2020 bistått HOD i arbeidet med ny handlingsplan: Deltatt i invitert møte om åpenhet
rundt selvmord i det offentlige rom i forbindelse med utarbeidelse av ny handlingsplan for
forebygging av selvmord (04.02.), levert faglige argumenter både for og mot en nullvisjon for
selvmord i Norge (08.07.) og levert innspill om selvskadings- og selvmordsinnhold på Internett
(10.04.). NSSF har i tillegg svart på henvendelser og gjennomgått tekstmateriell i forkant av lansering
av ny handlingsplan.
NSSF vil delta i arbeidet med implementering av tiltak nevnt i handlingsplanen innenfor de
økonomiske rammene og oppdrag som gis i tilskuddsbrevet for 2021 og eventuelle tiltak og
tilleggsbevilgninger det åpnes for i løpet av året 2021.
2.1.3 Revidering av Nasjonale faglige retningslinjer
NSSF argumenterte i sin søknad om tilskudd for 2020 for revisjon av Nasjonale faglige retningslinjer.
NSSF deltok i åpen høring om det videre arbeidet med revisjon av retningslinjene og ble senhøsten
2020 invitert inn i arbeidsgruppen med to representanter. NSSF har i løpet av 2020 i den forbindelse
deltatt i møter arrangert av Helsedirektoratet og i kommunikasjoner med Helsedirektoratet om
framdriften av dette viktige arbeidet.
2.1.4 Utvikling om implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus
NSSF har ikke blitt kontaktet av Helsedirektoratet for å bistå i dette arbeidet i 2020. Ingen aktivitet
knyttet til dette tiltaket i 2020.
2.1.5 Covid-19 relaterte tiltak – ikke nevnt i tilskuddsbrevet, men oppgaven kom våren 2020
NSSF har siden covid-19-pandemien brøt ut bidratt i helsemyndighetenes arbeid med utvidet
psykososial beredskap ved å delta i den nasjonale ekspertgruppe ledet av Helsedirektoratet. NSSF
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avga også på et tidlig tidspunkt en beskrivelse av forventede scenarier når det gjelder utviklingen i
selvmordsraten i Norge under pandemien. NSSF vurderte det slik at selvmordsraten på kortere sikt
neppe ville øke, mens situasjonen på lengre sikt ble ansett som mer usikker og avhengig av
avbøtende tiltak. Så langt har vurderingene vi gjorde vist seg å holde stikk.
NSSF gjennomgikk og svarte på høring om «Helhetlig nasjonal strategi for kortsiktig og langsiktig
psykososial oppfølging ved pandemi» (09.09.). NSSF leverte innspill til gjennomgang og revisjon av
temaet selvmord på www.helsenorge.no på forespørsel fra Helsedirektoratet. NSSF leverte innspill
om mulige helsekonsekvenser av koronakrisen om 2–3 måneder i de sårbare gruppene: mennesker
med lette og mer alvorlige psykiske problemer, arbeidsledige/permitterte, ensomme og personer
med problematisk bruk av rusmidler, når det fokuseres på depresjon/selvmordsnærhet (03.04.) og
innspill til hva NSSF vurderer bør være hovedbudskapet/ene ut til befolkningen høsten 2020 for å
forebygge psykisk uhelse og kunne gi støtte til de som har selvmordstanker – basert på forskning og
tilbakemeldinger i fagfeltet (11.11.).
NSSF har gitt rådgivning til Sikresiden.no i forbindelse med informasjon om koronautbruddet.
Sikresiden.no er et nettsted hvor det gis forebyggende opplæring og råd om hva man skal gjøre i en
krisesituasjon, rettet mot studenter og ansatte ved landets universiteter og høgskoler.
NSSF har oppdatert egen nettside med fokus på psykososial omsorg under pandemien og styrket
synligheten for alle tilgjengelige nettressurser som tilbys av NSSF. Vi har informert om behandling av
selvmordsatferd og selvskading i spesialisthelsetjenesten under pandemien og delt informasjon om
selvmordsatferd ved kriser, betydningen av sosial støtte og hjelpeapparatets rolle. Vi har også blant
annet delt nettsidene til RVTSene og NKVTS om psykososial omsorg, Røde Kors sine koronavettregler,
Rådet for psykisk helses «5 om dagen» og Veiledende materiell til kommunene om ivaretakelse av
personer med rus- og psykiske lidelser. Etter nøye overveielse valgte vi også å legge til rette for bruk
av selvhjelpsverktøyet iFightDepression uten veiledning av helsepersonell.
NSSF har deltatt i etableringen av et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid om
selvmordsrelaterte problemstillinger relatert til Covid-19 – viser til to artikler som er listet under
avsnittet om publikasjoner i del 1.2 om forskning (Gunnel, D. …Mehlum, L., Qin, P. 2020) og
(Niederkrotenthaler, T., .. Mehlum, L., Qin, P. 2020) samt (Zalsman, G....Mehlum L, 2020).

2.2

Videreføring av oppgaver i 2020

2.2.1 Veiledende materiell for kommunene
NSSF har deltatt i ressursgruppen for videreutvikling av veiledende materiell ved Helsedirektoratet.
Vi laget i 2020 en demonstrasjonsfilm om kartlegging av selvskading til bruk for helsepersonell i
kommunene.
Arbeidet med digitalisering av kursinnhold til bruk for ansatte i kommunene videreføres i 2021.
2.2.2 Befolkningsrettede tiltak – regionale folkeopplysningskampanjer
Arbeidet knyttet til videreføring av utvikling av regionale folkeopplysningskampanjer er i rute.
NSSF, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, la i 2020 konkrete planer for regional
folkeopplysningskampanje i tidligere Østfold fylke. Vi søkte samtidig Stiftelsen DAM om midler til
drift av kampanjen, søknaden ble innvilget. Kampanjen er planlagt gjennomført høsten 2021. NSSF
har samtidig jobbet videre med planer for implementering av en flernivåintervensjon (EAAD) i
samme område – kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivåer i
lokalsamfunnet. Arbeidet er i rute.
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Ytterligere informasjon om dette arbeidet, se punkt 1.1. side 47.
2.2.3 DBT-opplæring og OEM
NSSF har videreført arbeidet med opplæring i DBT til behandlere i psykisk helsevern. Det ble i 2020
utdannet 61 nye terapeuter og opprettet 9 nye team: Bjerketun Døgn, DPS Hadeland, DPS
Lillehammer, DPS Gjøvik, BUP Elverum, Akuttenheten ved Sørlandet sykehus, Ungdomsenheten på
AHUS, Lunde behandlingssenter og Bodø behandlingssenter. Kart som viser utbredelse av DBT-team i
Norge er tilgjengelig på www.dbt.no. Som ledd i implementeringsarbeidet utdanner NSSF egne
veiledere og lærere i DBT. Vi hadde i 2020 to lærere og en veileder under utdanning.
DBT-teamene ved Bodø- og Lunde behandlingssenter har gjennomgått DBT-opplæring (undervisning
og veiledning) i henhold til avtalen mellom NSSF og Nordlandsykehuset HF/Sørlandet sykehus HF om
opplæring i DBT/OEM.
Opplæring i DBT til behandlere i psykisk helsevern videreføres i samme omfang i 2021. NSSF vil i 2021
i samarbeide med Sørlandet sykehus HF og Nordlandsykehuset HF gi bistand til opplæring og
veiledning i DBT/OEM til Bufetat region nord og sør sine institusjoner i Bodø og Søgne.
2.2.4 CGT-opplæring
NSSF har videreført arbeidet med opplæring av terapeuter i behandling av komplisert sorg. Det ble i
2020 utdannet 18 nye terapeuter. Samtidig har NSSF tilbudt veiledning til etablerte CGT-terapeuter
gjennom regionale veiledningssamlinger, samt avholdt introduksjonsseminarer om komplisert sorg
for å spre kunnskaper om metoden og rekruttere til terapeututdanningen. NSSF deltar også i den
internasjonale kunnskapsutviklingen om komplisert sorg, og deltok i arbeidet som i 2020 ledet fram
til etableringen av den nye diagnosen Forlenget sorgforstyrrelse (tidligere komplisert sorg) i det
offisielle diagnosesystemet ICD-11. Mer om CGT-opplæring under punkt 1.2 side 56.
Arbeidet videreføres i samme omfang i 2021.
2.2.5 Kartleggingssystemet
NSSF har videreført arbeidet med kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Arbeidet er i rute. Ytterligere informasjon om status for innleverte
skjema og planer for 2021 se punkt 1.2, side 50.
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2.3
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Utdanning og utdanningsstøtte
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Formidling
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Stab
Årsverk totalt:

2,3
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5.0 Organisering og ansatte
Organisering av senterets virksomhet
Virksomheten ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ledes av professor dr.
med. Lars Mehlum. Senteret er organisert i en forskningsenhet, en undervisningsenhet og en
formidlingsenhet. Forskningsenheten har to tematiske grupper: ‘Klinisk selvmordsforskning’ og
‘Registerforskning om selvmord og selvskading’. Med utgangspunkt i senterets samfunnsoppdrag og
spesielle oppdrag gitt av Helsedirektoratet ble det i ledermøter satt opp mål og delmål for 2020. Årlig
strategiseminar som var planlagt i mars 2020 utgikk grunnet restriksjoner knyttet til covid-19pandemien. Gjennomføring av vedtatte tiltak ble fulgt opp i råd og utvalg, som ledermøter,
forskningsutvalg, utdanningsutvalg, nettredaksjon og ved faste sentermøter i løpet av året.

Ansatte i 2020
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Lisa Victoria Burrell, mastergrad i psykologi, Stiftelsen DAM-stipendiat, 100 % stilling
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Trine Giving Kalstad, cand. polit., universitetslektor, 10 % stilling
Gjertrud Kvalstad, psykologspesialist, universitetslektor, 30 % stilling
Kim S. Larsen, cand.psychol., spesialist i klinisk psykologi, universitetslektor, 20 % stilling
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Anita Kjølsrud, cand.mag., administrativ leder, 100 % stilling
Martin Øverlien Myhre, master i læring i komplekse systemer, prosjektmedarbeider, 100 % stilling
Silje Pileberg, journalist, 30 % stilling i 7 mnd.
Hilde Thomassen, psykiatrisk sykepleier, prosjektmedarbeider, 30 % stilling
Hanne Sofie Wernø Nilsson, psykologistudent, prosjektmedarbeider, 20 % stilling
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