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Forord
NSSF har i 2019 i særlig grad hatt fokus på suicidal og
selvskadende atferd blant barn og ungdom. Senteret
har publisert flere studier som gir empirisk grunnlag
for prioriteringer av forebyggende tiltak i tjenestene
og som danner grunnlag for systematisk implementering av disse tiltakene (Asarnow & Mehlum, 2019).
Studier viser at selvmordsforsøk og selvskading
er kraftig økende blant ungdom (Tørmoen et al., 2020),
mens forekomsten i andre deler av befolkningen
er stabil. NSSF har videreført sin forskning på kliniske
intervensjoner, særlig Dialektisk Atferdsterapi, for
ungdom og vist at denne behandlingen har god
og langvarig effekt etter endt behandling (Mehlum et
al., 2019). NSSF har også videreført arbeidet med å
studere hvilke deler av behandlingen som virker best
for hvem og derved gi en økt terapirespons og slik gir
bedre utnyttelse av knappe ressurser i helsevesenet.
NSSF utdanner ca. 50 DBT-terapeuter årlig for å nå
målet om et landsdekkende tilbud til denne pasientgruppen og bidrar også med opplæring og veiledning
opp mot Bufetats, Nordlandssykehusets og Sørlandet
sykehus’ nyopprettede behandlingssentre for ungdom.
NSSF benytter data fra ulike nasjonale registre til
storskala befolkningsundersøkelser for å studere selvmord og villet egenskade. Det er blant annet gjennomført omfattende studier som har sett på omfang og
metode av selvmord hos personer med flyktninge(Amin et al., 2019) eller innvandrerbakgrunn (Puzo
et al., 2019). NSSF utfører også forskning på større
kliniske materialer i samarbeid med utvalgte helseforetak, som grunnlag for kunnskapsutvikling på
viktige kliniske områder (Furnes et al., 2019).
Kartleggingssystemet har hatt full drift i 2019 og la
fram viktige rapporter i 2019 om forekomst av selvmord hos personer som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. NSSF har fortsatt sitt fokus på
selvmordsforebyggende tiltak som vil kunne nå lenger
ut i befolkningen enn helsetjenestene. En nasjonal
prosjektmal for gjennomføring av regionale folke
opplysningskampanjer ble utviklet i 2019 og forankret

i Helsedirektoratet. Prosjektet EAAD ble videreført
i Agder-regionen og en evaluering ferdigstilt som
et viktig grunnlag for videre implementering av til
takene i Norge.
NSSFs utdanningstiltak, slik som kliniske kurs for
tjenestene, DBT og CGT terapeututdanningene og
ulike opplæringsprosjekter ble gjennomført etter
planene. Formidling av fagkunnskap ble også utført
gjennom tallrike forelesninger eksternt i helsevesenet
eller høyskolesektoren. Den 10. nasjonale konferansen
om selvmordsforskning og -forebygging ble gjennomført med 400 deltakere fra selvmordsforebyggende
miljøer i hele Norge samt en prekonferanse og skoledag for 1000 elever fra videregående skoler. NSSF har
produsert flere læremidler og nettressurser slik som
en demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplanlegging og
demonstrasjonsfilmer om kartlegging av selvskading
samt en faktafilm om selvmord.
NSSF har hatt en høy aktivitet i media med i alt 363
saker i løpet av året, mange knyttet opp mot saker
som Netflix-serien Thirteen Reasons Why, NRK-serien
«Innafor» om et lukket Instagram-nettverk om selvskading og i forbindelse med Ari Behns selvmord.

Oslo, april 2020
Lars Mehlum
Professor dr.med.
Senterleder
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Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -fore
bygging (NSSF) ble etablert 1. januar 1996 og er det
nasjonale kompetansesenteret på det suicidologiske
fagfeltet i Norge.
Senteret blir finansiert ved tilskudd over Statsbudsjettet via Helsedirektoratet, men også gjennom eksterne
prosjektmidler eller en kombinasjon av disse.

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

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

NSSFs KJERNEOPPGAVER

•
•
•

Utvikling av ny kunnskap
Kompetanseutvikling i tjenesteapparatet
og øvrige målgrupper
Formidling av forskningsbasert og erfarings
basert kunnskap

FAGLIG ORIENTERING
NSSF forholder seg til selvmordsproblematikken ut
fra flere faglige vinklinger. Senterets medarbeidere
har spisskompetanse innen psykiatri, pedagogikk,
psykologi, epidemiologi og statistikk.
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ORGANISERING OG ANSATTE
Organisering av senterets virksomhet
Virksomheten ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ledes av professor dr.med.
Lars Mehlum. Professor Ping Qin har fungert som
leder store deler av 2019. 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 på det årlige strategiseminaret satt opp mål og delmål for 2019. 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 2019
Vitenskapelig personell

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisa Victoria Burrell, mastergrad i psykologi,
Stiftelsen DAM-stipendiat, 100 % stilling
Anne Seljenes Bøe, mastergrad i psykologi,
NFR-stipendiat, 100 % stilling
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
Ketil B. Lunde, cand.psychol., NFR-stipendiat,
100 % stilling
Liu, Bao-Peng, gjesteforsker fra Kina
Lars Mehlum, dr.med., spesialist i psykiatri,
professor, senterleder, 100 % stilling, forskningstermin fra januar til oktober
Johan Siqveland, ph.d., spesialist i klinisk
pyskologi, forsker, 20 % stilling fra august
Barbara Stanley, ph.d., professor, 20 %
stilling fram til august
Marthe Stornes, psykologspesialist,
universitetslektor, 20 % stilling

•
•
•
•
•
•

Marthe Sunde, cand.med., vitenskapelig
assistent, 100 % stilling i 3 mnd
Sadia Syeda, master i psykisk helsearbeid,
vitenskapelig assistent, 75 % stilling
Anita Johanna Tørmoen, cand.paed.,
førsteamanuensis/forsker, 100 % stilling
Ping Qin, dr.med., spesialist i psykiatrisk
epidemiologi, professor, 100 % stilling
Fredrik A. Walby, cand.psychol., spesialist
i klinisk psykologi, forsker og spesialpsykolog,
100 % stilling
Kristoffer Bele Ødegård, psykologspesialist,
universitetslektor, 20 % stilling

Administrativt personell og
prosjektmedarbeidere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenche Andreassen, administrasjonskonsulent, 100 % stilling
Ina Bekkevold-Jernberg, master i psykososialt
arbeid – selvmord, rus, vold og traumer,
utdanningskoordinator, 100 % stilling,
permisjon fra juni og ut året
Tiril Fredriksen, master i administrasjon
og ledelse, vikar utdanningskoordinator,
100 % stilling fra august
Egil Haga, dr.philos., prosjektkoordinator,
100 % stilling
Hanne Holmesland, cand.philol.,
kommunikasjonsrådgiver, 100 % stilling
Anine Therese Kildahl, master i sosialpsykologi, prosjektmedarbeider, 100 % stilling
Anita Kjølsrud, cand.mag., administrativ
leder, 100 % stilling
Lien My Diep, cand.scient., statistiker,
10 % stilling
Martin Øverlien Myhre, master i læring
i komplekse systemer, prosjektmedarbeider,
100 % stilling
Hilde Thomassen, psykiatrisk sykepleier,
prosjektmedarbeider, 30 % stilling
Hanne Sofie Wernø Nilsson, psykologistudent, prosjektmedarbeider, 20 % stilling
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Samarbeid og nettverk,
nasjonalt og internasjonalt.
Brukermedvirkning
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NSSF arrangerer med jevne mellomrom nasjonale
konferanser om selvmordsforskning og -forebygging, og har også arrangert internasjonal konferanse på fagfeltet. Dette er sentrale arenaer for å
utveksle erfaringer og diskutere samarbeid med andre
suicidologiske forsknings- og fagmiljøer i Norge og
utlandet og med bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner i Norge. NSSF deltar også aktivt på en
rekke faglige arenaer for forskning og formidling både
på eget initiativ og etter invitasjon. I våre egne kurser
og fagmøter formidler vi forskningsbasert kunnskap
til forskere, klinikere og andre målgrupper fra ulike
deler av praksisfeltet. Årlig fagdag for de nasjonale og
regionale kompetansesentrene med tema selvmordsforebygging er også en viktig samarbeidsarena.

NASJONALT SAMARBEID
Samarbeid med kunnskapsog kompetansesentre
NSSF deltok i 2019 på samarbeidsmøter for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og
velferdsområdet i regi av Helsedirektoratet. Det årlige
faste suicidologiske fagmøtet for forskere og andre
ansatte fra RVTSene, VIVAT, LEVE, Folkehelseinstituttet og NSSF ble gjennomført i Bergen med utveksling
av kunnskap og erfaringer fra pågående forskningsprosjekter og forebyggingstiltak. To av temaene på
fagseminaret var skoleprogrammer og forskning på
etterlattes behov etter et selvmord.
NSSF har vært bidragsyter og samarbeidet med RVTS
Øst om å kvalitetssikre Helsedirektoratets Veiledende
materiell for kommunene om forebygging av selvskading
og selvmord.
NSSF samarbeider med NAPHA i saker av kommunal
interesse. NAPHA gjennomførte i november 2019 sin
årlige nettverkssamling for psykologer i kommunene.
Ansatt ved NSSF var invitert til å holde en plenar om
det selvmordsforebyggende arbeidet i kommunene.
Det ble, i innlegget, lagt vekt på at psykologene er en
svært viktig faggruppe i de kommunale tjenestenes
arbeid med vurdering, oppfølging og behandling av
mennesker i selvmordsfare. https://www.napha.no/
selvmord_forebygging_walby/.

NSSF har ledet arbeidsgruppe bestående av representanter fra RVTSene, NAPHA, LEVE og Mental Helse
som i 2019 ferdigstilte en mal for gjennomføring av
regionale folkeopplysningskampanjer. Malen baserer
seg på en strategi om at selvmordsforebygging bør
foregå på flere arenaer samtidig, og er på den måten
i tråd med føringer i Veiledende materiell for kommunene
om forebygging av selvmord og selvskading. Malen
baserer seg på erfaringer fra Helse Vest sin folke
opplysningskampanje i april 2019 og er utarbeidet
i samarbeid med dem. NSSF hadde en rådgivende
funksjon da folkeopplysningskampanjen i Helse Vest
ble planlagt.
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/
nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2019/snakk-om-selvmord---det-kan-redde-liv.html
Mal for regionvise folkeopplysningskampanjer ble
lagt fram for Helsedirektoratet i august og videre
diskutert i RVTS-lederforum senere i august. Det var
enighet om at arbeidsgruppen skulle fortsette arbeidet med tanke på implementering av folkeopplysningskampanjen i en region i 2020.

Samarbeid med brukerorganisasjoner
og frivillige organisasjoner
I løpet av året har NSSF hatt samarbeid med en rekke
frivillige organisasjoner. NSSF har fast etablert samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) om felles arrangement for markering
av Verdensdagen for selvmordsforebygging. LEVE,
i samarbeid med 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. Olafstiftelsen
forvaltes av LEVE, ansatt ved NSSF leder fagutvalget
for minneprisen.
Til LEVE `s dagskonferanse i 2019, som ble arrangert
i Stavanger 3. juni ble ansatte fra NSSF invitert til
å holde to ulike foredrag på 60 minutter hver samt
delta i en paneldebatt om selvmordsforebygging. Det
ble presentert forskning på selvskading blant unge
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og delt kunnskap om behandlingsformen dialektisk
atferdsterapi (DBT). Det ble holdt forelesning om psykiske lidelser og selvmord
Røde Kors og NSSF fortsatte i 2019 sitt samarbeid
om utvikling av kurs for både menige medlemmer
og ledere i organisasjonen om samtale med personer
i selvmordsfare. Røde Kors er også en samarbeidspartner for NSSF i utvikling av European Alliance
Against Depression (EAAD)-tiltak i Norge. I tillegg
har NSSF gitt faglige råd til og vært dialogpartner for
Redd Barna, Kirkens SOS og Landsforeningen for
Pårørende innen Psykisk helse (LPP).
NSSF har bistått VIVAT med å spre informasjon om
undervisningsprogrammet «Førstehjelp ved selvmordsfare».

Universitetet i Oslo (UiO)
NSSF er et forskningssenter ved Institutt for klinisk
medisin. NSSF har nært samarbeid med Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
(NKVTS) og Senter for rus- og avhengighetsforskning
(SERAF) gjennom driften av masterprogrammet i
psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer.

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), Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
(flere studier) og Arendal (studie av selvmord blant
personer med psykisk lidelse), Helgelandssykehuset
HF, Sandnessjøen (DBT-studie), Vestre Viken HF
(DBT-studie), Sykehuset Østfold HF, Moss (DBTstudie), Helse Stavanger HF (flere studier), Akershus
universitetssykehus HF, (ABFT-studien) 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 i løpet av 2019 samarbeidet med en rekke
helseforetak om implementering av Dialektisk atferds
terapi (DBT). NSSF har også fortsatt samarbeidet
med Bufetat region nord og sør med faglig bistand
til implementering av DBT som behandlingsmetode
i de to nyopprettede behandlingsinstitusjonene for
ungdom med spesielle utfordringer, Lunde behandlingssenter og Bodø behandlingssenter, som er statlige institusjoner for barn og ungdom mellom 13 og
18 år. Målgruppen er de som har behov for langvarig
omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for
psykisk helsehjelp.

Annet samarbeid
Av andre samarbeidsprosjekter i 2019 vil vi trekke
fram samarbeidet med Direktoratet for e-helse
om integrering av iFightDepression-verktøyet i en ny
mestringsportal for psykisk helse under www.helse
norge.no. Vi vil også trekke frem samarbeidet med
Telma (Felles telemedisinsk løsning på Agder), www.
telma.no, der pasienter skal få avstandsoppfølging
av veiledere når de jobber med iFightDepression-verktøyet gjennom den telemedisinske løsningen.

INTERNASJONALT SAMARBEID
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. 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).

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging • Årsrapport 2019

I 2019 har NSSF videreført det fruktbare og langvarige
samarbeidet med Montefiore Medical Centre (Professor Millers gruppe), New York, med forskere ved
Karolinska Institutet i Sverige, ved Københavns Universitet og ved barnepsykiatrimiljøet ved Helsingfors
universitet.

president og senterleder professor Lars Mehlum som
medlem av IASP College of Presidents og medlem
av Ringel Service Award Committee. NSSF har også
medlemskap i Scientific Committee for verdens
kongressene til IASP. Ping Qin var i 2019 nasjonal
representant for IASP i Norge.

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 og Adjunct Professor ved Faculty of Psychology ved Huazhong Normal University
i Kina. Qin har også samarbeid med Center for
Registerforskning ved Aarhus Universitet i Danmark
om flere vitenskapelige studier.

Senterleder Lars Mehlum er president for organisasjonen European Society for the Study of Personality
Disorders (ESSPD), som bidrar til økt samarbeid
om klinisk forskning med fokus på personlighets
forstyrrelser. Han er også visepresident i The International Society for the Study of Personality Disorders
(ISSPD).

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.

Ansatte ved NSSF innehar også verv i organisasjonene
American Association of Suicidology (AAS), American
Foundation for Suicide Prevention (AFSP), Association
for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) og
i European Symposium on Suicide and Suicidal
Behavior (ESSSB).

UiO støtter tiltak som fremmer internasjonalt forskningssamarbeid. Sommeren 2019 gjennomførte
NSSF en workshop for etablering av forskningssamarbeid med en forskergruppe ved University of
California med mål om å gjennomføre et forskningsprosjekt om selvmord og selvskading hos ungdom
og unge voksne basert på data fra Norge og USA.
Samarbeidsmøtet ble bekostet av Life-Science UiO.

Verv i internasjonale organisasjoner
NSSF var i 2019, 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 vise-

Lars Mehlum er også president for International
Academy of Suicide Research (IASR) og var medlem
av International Program Committee for verdens
kongressen som ble avholdt i Miami i 2019.

11

12

Årsrapport 2019 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Brukermedvirkning
Erfaringsbasert kunnskap gir viktige bidrag til NSSFs
forskning, utdanning og formidlingsvirksomhet.
Bruker-, etterlatte- og pårørendebasert 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 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.
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
analyseideer, tolkning og forståelse av funnene,
skriftlig formidling av resultater og deltok aktivt med
eget innlegg under lansering av rapporten.

I 2019 har Kartleggingssystemet også samarbeidet
med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
(LEVE) om utviklingen av et prosjekt hvor det ble
sendt inn en skissesøknad til ExtraStiftelsen.
Representanter for Mental Helse ungdom har vært
medlem av styringsgruppen og referansegruppen
for EAAD pilotprosjektet i Agder som ble avsluttet
i august 2019.
For å styrke brukerperspektivet ved oppstart av det
kliniske forskningsprosjektet «Prediktorer for klinisk
forløp og terapirespons ved Dialektisk atferdsterapi
(DBT) knyttet vi til oss en individuell bruker som ble
ansatt på timebasis som erfaringskonsulent.
Vi inviterer rutinemessig frivillige brukerorganisasjoner inn i planlegging av nasjonale konferanser
og jobber for at bruker-, pårørende- og etterlatteperspektivet skal reflekteres i konferanseprogrammet.
Programkomiteen for 10. nasjonale konferanse om
selvmordsforskning og -forebygging 1.–3. april 2019
besto av deltakere fra Helse Stavanger HF/Velg å Leve,
NSSF, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
(LEVE) og Mental Helse. Første plenar på konferansen
ble holdt av LEVE Rogaland, Mental Helse og erfaringskonsulent fra Helse Stavanger HF med tittelen
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«Ut av fortvilelsen». «Pårørende som etterlatt» og
«Selvmord i brukerperspektiv» var tema på to paralleller. Brukerperspektivet ble ivaretatt av representanter fra LEVE og/eller Mental Helse i alle paneldebatter i løpet av konferansen.
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 2019
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 samarbeidsprosjekter med Kirkens SOS, Røde Kors
og Røde Kors Ungdom i utvikling av kurs og opp
læring for medlemmer blir vi involvert i diskusjoner
som har utspring fra brukerperspektivet i tjenestene
Røde Kors og Kirkens SOS tilbyr.
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
to år: Representanter fra: LEVE/Unge LEVE, LPP,
Mental Helse/Mental Helse Ungdom, A-larm, Pårørendealliansen. Det ble avholdt ett møte høsten 2019.
Ved deltakelse i Norsk Forening for Dialektisk Atferds
terapi (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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Forskning og
fagutvikling
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NSSF har med sin forskning som hovedmål å fremskaffe ny kunnskap for norske forhold 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 har organisert sin forskningsvirksomhet i to grupper – én med hoved
fokus på kliniske studier og én med hovedfokus
på registerbaserte studier.

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 samfunns
respons.

FORSKNING RELEVANT FOR PRAKSISFELTET
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, 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 også et nettverk for kliniske enheter som
ønsker 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, komplisert sorgterapi,
sikkerhetsplan-intervensjonen og viktige deler av
kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
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PUBLIKASJONER I 2019
I det følgende presenteres publikasjoner fra NSSF
i 2019. Disse artiklene er 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 på praksisfeltet.

•

Amin, R., Mehlum, L., Helgesson, M., Runeson, B.,
Tinghøg, P., Qin, P., Holmes, E. & MittendorferRutz, E. (2019). Suicide attempt and suicide in refugees in Sweden - a nationwide population-based
cohort study. Psychological Medicine, 1–10

Denne studien basert på svenske registre viser at
flyktninger har en signifikant lavere risiko for å gjenta
selvmordsforsøk eller dø ved selvmord i tiden etter
et selvmordsforsøk sammenliknet med personer født
i Sverige. Mulige årsaker til dette kan være kulturelt
eller religiøst betingete, eller at flyktninger er en positivt selektert gruppe i mange henseende.

•

Asarnow, J. R. & Mehlum, L. (2019). Practitioner
Review: Treatment for suicidal and self-harming
adolescents - advances in suicide prevention care.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(10),
1046-1054

Artikkelen gir en kritisk oversikt over ny forskning
på behandling av suicidale og selvskadende ungdommer – hvilke framskritt som er gjort i de senere år og
hvilke utfordringer som fortsatt gjenstår.

•

Fredriksen, K. J., Schaufel, M. A., Johannessen, J.
O., Walby, F. A., Davidson, L., & Schoeyen, H. K.
(2019). Preventing Suicide among Psychiatric
Inpatients with Psychotic Depression. Psychiatric
quarterly, 91(1), 223–236

Her undersøker vi i en kvalitativ studie hva svært
akutt syke depressivt psykotiske pasienter opplevde
som selvmordsforebyggende under innleggelse.
Fysisk sikring, medikamentell behandling for å dempe
svært plagsomme symptomer, det å finne et trygt

tilholdssted og hjelp til å redefinere situasjoner
og selvoppfatninger var temaer som gikk igjen hos
informantene. I retrospekt ble både sikkerhetstiltak,
symptombehandling, det å kunne etablere tillit til
personalet og tilstrekkelig tid til å få snakke om opplevelsene fremholdt som vesentlig for bedring.

•

Furnes, D., Gjestad, R., Mehlum, L., Hodgekins, J.,
Kroken, R. A., Oedegaard, K., & Mellesdal, L.
(2019). Personality Disorder: What Predicts Acute
Psychiatric Readmissions? Journal of Personality
Disorders, 1-13

Denne omfattende kliniske studien viser at pasienter
med ustabil personlighetsforstyrrelse blir langt raskere og hyppigere reinnlagt i psykiatrisk avdeling
etter døgnopphold enn andre pasientgrupper.
Det som særlig predikerer hyppig reinnleggelse
er mer uttalt villet egenskade-atferd, mens symptomer på depresjon og psykose predikerer raskere reinnleggelse.

•

Mehlum, L., Ramleth, R. K., Tormoen, A. J., Haga,
E., Diep, L. M., Stanley, B. H., . . . Groholt, B. (2019).
Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents
with self-harming and suicidal behavior. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 60(10), 1112-1122

Denne 3-års oppfølgingsundersøkelsen etter behandling viser at ungdommer som fikk Dialektisk atferdsterapi (DBT) hadde en betydelig lavere forekomst
av villet egenskadeatferd enn de som fikk vanlig
behandling. Det betyr at effekten av DBT er langvarig.

•

Nilsson, H. S. W., Haga, E., Mork, E. & Qin, P.
(2019). Opplæring av Røde Kors-frivillige i holdninger, kunnskap og ferdigheter i møte med personer i selvmordsfare. Suicidologi, 24(3), 28-38

Studiens funn indikerer at opplæring kan gi hensiktsmessige endringer i hvordan man møter personer
i selvmordsfare. Dette åpner dørene for tilsvarende
opplæring for andre grupper av lokale nøkkelpersoner
i Norge.
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•

Puzo, Q., Mehlum, L., & Qin, P. (2019). Insights into
rates, risks and characteristics of suicide by immigration background in Norway. Suicidologi, 24(1),
4-16

Studiens funn viser at førstegenerasjonsinnvandrere
hadde lavere risiko for selvmord sammenlignet med
norskfødte. Selvmord hos grupper med blandet norsk
og innvandrerbakgrunn var betydelig høyere sammenlignet med norskfødte. Studien viser også at det
var store forskjeller blant innvandrergruppene med
ulik landbakgrunn når det gjelder risikofaktorer og
metode for selvmord. Dette er kunnskaper som er
viktige å ta i betraktning ved planlegging av forebyggende arbeid i innvandrerpopulasjonen i Norge.

•

Simonsen, S., Bateman, A., Bohus, M., Dalewijk,
H. J., Doering, S., Kaera, A., . . . Mehlum, L. (2019).
European guidelines for personality disorders:
past, present and future. Borderline Personality
Disorder and Emotion Dysregulation, 6(1)

Denne studien gir en god oversikt over hvilke land
i Europa som har fastsatt faglige retningslinjer for
behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser og hva disse retningslinjene i hovedsak går ut
på. Samtidig peker artikkelen på store mangler i de
faglige rutinene, og man peker på at Norge ikke har
faglige retningslinjer på dette området.

•

Tang, F., Mehlum, L., Mehlum, I. S., & Qin, P. (2019).
Physical illness leading to absence from work
and the risk of subsequent suicide. A national
register-based study. European Journal of Public
Health, 29(6)

Denne registerbaserte studien viste at menn som har
hatt sykmelding på grunn av somatiske sykdommer
har en økt risiko for selvmord, mens kvinner tilsvarende har en redusert risiko. Funnene påvirkes i betydelig grad av hvorvidt det også har vært sykefravær
på grunn av psykisk sykdom og i forhold som faktorer som utdannings- og inntektsnivå. Kunnskaper fra
denne studien er nyttige når det gjelder identifisering
av særlig risikoutsatte grupper og iverksetting av
forebyggende tiltak.

FORSKNINGSPROSJEKTER
I det følgende presenteres fremdrift og status i NSSFs
pågående forskningsprosjekter ved utgangen av 2019.
Våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
er listet under hvert enkelt prosjekt.

BEHANDLINGSFORSKNING
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med
repeterende suicidalatferd – en randomisert
kontrollert studie
Hovedmålsetting med prosjektet er å undersøke
effekten av Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom
med gjentatt villet egenskade.
Designet er en randomisert kontrollert studie der DBT
sammenlignes med vanlig behandling ved barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker. De primære
utfallsmålene er: frekvens 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 samt en rekke symptomer
som ungdommer med villet egenskade og borderlinetrekk ofte opplever. Prosjektet har pågått over lang
tid med en opprinnelig inklusjonsfase for pasienter i
tidsrommet 2008–2012 og med senere oppfølgingsundersøkelser ved behandlingsslutt og ett og to år etter
behandlingsslutt.
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 (okt. 2014). Ungdommer som hadde mottatt DBT fikk signifikant sterkere
reduksjon i antall selvskadingsepisoder, depresjonssymptomer og selvmordstanker enn ungdommer som
fikk vanlig behandling. Også på en rekke andre områder hadde DBT-gruppa et gunstigere forløp og resultat enn ungdommene som fikk vanlig behandling. De
gode behandlingsresultatene har holdt seg over tid.
Ved ett års oppfølging hadde ungdommene som hadde
mottatt DBT fortsatt en vesentlig sterkere reduksjon
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i selvskadingsatferd (Mehlum et al., 2016). Disse
resultatene er publisert både i internasjonale vitenskapelige tidsskrift (Mehlum et al., 2014; 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 eva
luering (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. Denne
undersøkelsen viser at DBT tilpasset ungdom 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. DBT har et gunstig forhold mellom effekt og kostnader, og er derfor et godt valg for
klinikere og klinikker som ønsker å styrke behandlingstilbudet for ungdommer med gjentatt villet egenskade og emosjonell reguleringssvikt.
En rekke andre analyser av disse dataene er planlagt
– blant annet i forhold til betydningen av eksponering
for traumatiske belastninger i relasjon til forløpet av
selvskadingsatferd. Man vil også studere betydningen
av tilknytning til foreldre og til venner i relasjon til
forløpet av selvskadingsatferd og depresjon. I en egen
studie undersøker man betydningen av genetiske
faktorer som prediktor for terapirespons og langtidsforløp av selvskading.
En egen langtidsoppfølgingsundersøkelse av deltakerne i studien er igangsatt. Undersøkelsen fokuserer
på hvordan det går med pasientene 2 år og 10 år etter
avsluttet behandling (se egen omtale nedenfor).
Lars Mehlum leder prosjektet. Prosjektgruppen i 2019
besto av Barbara Stanley, Anita J. Tørmoen, Berit
Grøholt, OUS, Ruth-Kari Ramleth, OUS, Lien My Diep
som statistiker og Egil Haga som prosjektkoordinator.
Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet,
ExtraStiftelsen, Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo, i tillegg til at langtidsoppfølgings
studien har mottatt støtte fra NFR.

Publikasjon

•

Asarnow, J. R. & Mehlum, L. (2019). Practitioner
Review: Treatment for suicidal and self-harming
adolescents - advances in suicide prevention care.
Journal of Child Psychology and Psychiatry;, 60(10),
1046-1054

Langtidseffekten av Dialektisk atferdsterapi
(DBT) vs. standard poliklinisk behandling for
ungdom med selvskadings- og suicidal atferd
Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av effektstudien Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med
repeterende 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.
Studien har et randomisert, kontrollert design med
gjentatte og uavhengige målinger utført av ratere som
er blinde for hvilken behandling den enkelte pasient
har fått. Målgruppa er ungdom som har vært henvist
til behandling etter gjentatt villet egenskade, og som
har deltatt i den opprinnelige effektstudien. I opp
følgingsintervjuene vil de bli undersøkt for psykisk
helse, forekomst av selvskadings- og suicidal atferd
og opplevelse av mestring.
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. Det er
planlagt nye oppfølgingsintervjuer 10 år etter avsluttet behandling. Resultatene er under analyse og
hovedfunnene er under publisering. 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. Man har også analysert betydningen av visse faktorer for forklaring av
endringer under og etter behandlingen.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging • Årsrapport 2019

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.
Flere artikler er under utarbeiding.

bilità in contesti ambulatoriali, residenziali e di
ricovero, Fondazione IRCCS, Granda Ospedale
Maggiore and Societa Italiana DBT. 11.10.

•

Tørmoen, A.J. (2019). Dialektisk atferdsterapi –
forskning og behandling. Akuttpsykiatrikonferansen. 06.02.–08.02.

Prosjektet ble finansiert av NFR, deretter gjennom
tilskudd fra Helsedirektoratet.

Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons
ved Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Lars Mehlum leder prosjektet, Ruth-Kari Ramleth
er stipendiat på prosjektet, prosjektgruppens øvrige
medlemmer er Anita J. Tørmoen, Berit Grøholt, Lien
My Diep og Egil Haga.

NSSF har i samarbeid med DBT-team fra tre helseforetak etablert et evalueringsnettverk for enheter
som tilbyr Dialektisk atferdsterapi i Norge. Nettverket
har som formål å kvalitetssikre behandlingen, og
undersøke mekanismer hvorved endringer under
behandling (med Dialektisk atferdsterapi) skjer og
for hvem behandlingen virker best. Dette er 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.

Publikasjon

•

Mehlum, L. Ramleth, R.-K.,Tørmoen, A. J., Haga, E.,
Diep, L. M., Stanley, B., . . . Grøholt, B. (2019). Long
term effectiveness of dialectical behavior therapy
versus enhanced usual care for adolescents with
self-harming and suicidal behavior. Journal of Child
Psychology and Psychiatry and, 60(10), 1112-1122

Konferansepresentasjoner

•

Mehlum, L. (2019). Implementation of Dialectical
Behaviour Therapy for Suicidal and Self-harming
Adolescents in a National Context. 30th Congress of
the IASP. 20.09.

•

Mehlum, L. (2019). Dialectical Behaviour Therapy
adapted for Suicidal and Self-harming adolescents in
a Public Mental Health Service System. Invited
plenary lecture on the conference La Dialectical
Behaviour Therapy (DBT) in adolescenza e nel
giovane adulto: esperienze, adattamento e sostenibilità in contesti ambulatoriali, residenziali e di
ricovero, Fondazione IRCCS, Granda Ospedale
Maggiore and Societa Italiana DBT. 11.10.

•

Mehlum, L. (2019). Cost-effectiveness and Long-term
Sustainability of Dialectical Behaviour Therapy adapted for Suicidal and Self-harming adolescents in
a Public Mental Health Service System. Invited
plenary lecture on the conference La Dialectical
Behaviour Therapy (DBT) in adolescenza e nel
giovane adulto: esperienze, adattamento e sosteni-

I evalueringsnettverket bruker man felles utredningsog evalueringsmetoder for diagnostikk, symptom
måling 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.
Etter lengre tids planlegging og utvikling av metoder,
opplæring av klinikerne i bruk av metodene, innhenting av tillatelser fra REK og fra lokale forsknings
ansvarlige samt personvernombud, ble prosjektet
startet på slutten av 2017.
Foreløpig er fire kliniske enheter tilknyttet nettverket,
og arbeid pågår for å rekruttere flere enheter. Etter
lengre tids planlegging og utvikling av metoder, opplæring av klinikerne i bruk av metodene, innhenting
av tillatelser fra REK og fra lokale forskningsansvarlige samt personvernombud, ble prosjektet startet
på slutten av 2017 og datainnsamlingen er pågående.
Hittil er i overkant av 80 deltakere inkludert, og
datainnsamlingen er derfor i god rute i forhold til det
første prosjektet som har som mål å rekruttere 200
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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.
Prosjektet finansieres av NSSF gjennom tilskudd fra
Helsedirektoratet.
Lars Mehlum leder prosjektet. Prosjektgruppen består
av Gjertrud Kvalstad (BUP Lian/St Olavs hospital),
Tone Enge Berthelsen (Søndre Oslo DPS/OUS), Monica
Haune Skorstad (Bjerketun ungdomsseksjon/Vestre
Viken). Egil Haga er prosjektkoordinator.

Tilknytningsbasert familieterapi for
ungdommer med depresjon: En randomisert
kontrollert undersøkelse
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.
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 delstudie fokuseres det også spesifikt på selvmordstanker
og negative livshendelser.
Studien utføres i et samarbeid med terapiutvikler for
tilknytningsbasert familieterapi, Guy Diamond, ved
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
Prosjektet er i analyse- og publiseringsfasen. To
artikler er innsendt og prosjektets stipendiat (Waraan)
regner med å levere avhandlingen i 2020.
Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst RHF.
Marianne Villabø (AHUS) leder prosjektet, Lars Mehlum
er prosjektansvarlig ved NSSF, Luxsiya Srii Waraan
(AHUS) er stipendiat på prosjektet.
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Waraan, L., Rognli, E. W. Mehlum, L., Czajkowski,
N. O. & Villabø, M. (2019). The efficacy of psychotherapy for suicidal ideation in youth. International
Suicide research Summit, 26.–30.10.

SIPEA – Suicidale pasienter innlagt
i PAM Helse Bergen HF – en prospektiv
oppfølgingsundersøkelse
Målet med studien er å skaffe kunnskap som kan
bidra til et bedre og mer differensiert tilbud til de som
i dag innlegges i akuttpsykiatrien, med særlig fokus
på tiltak som kan forebygge selvmordsatferd og unødvendige reinnleggelser.
Del I, Kohortstudie: Omfatter alle innleggelser til
Psykiatrisk akuttmottak (PAM) ved Divisjon psykisk
helsevern i Helse Bergen HF. Studiestart var 1. mai
2005, og inklusjon foregikk til 7000 pasienter var
inkludert. Pasientene skulle 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
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 (DÅR). 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.
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Prosjektet er nå i analyse- og publiseringsfasen og
flere arbeider er publisert. Flere av NSSFs forskere er
involvert i prosjektet. Prosjektet fikk nylig forlenget
konsesjon.
Prosjektet er finansiert av Divisjon psykisk helsevern,
Helse Bergen HF og Helse Vest RHF.
Lars Mehlum er prosjektansvarlig ved NSSF. Ketil
Joachim Ødegaard er prosjektansvarlig ved Divisjon
psykisk helsevern, Helse Bergen HF. Prosjektmed
arbeidere ved Helse Bergen: Liv Mellesdal, Rolf Gjerstad, Erik Kjelby, Rune Kroken, Erik Johnsen og Desirè
Furnes. Samarbeidspartnere: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Steinar Hunskaar
og Ingrid Hjulstad Johansen og Kompetansesenter
for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Knut
Rypdal og Vigdis Elin Syrstad.
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Furnes, D., Gjestad, R., Mehlum, L., Hodgekins,
J., Kroken, R. A., Oedegaard, K., & Mellesdal, L.
(2019). Borderline Personality Disorder: What
Predicts Acute Psychiatric Readmissions? Journal
of Personality Disorders, 1-13. https://doi.org/:
10.1521/pedi_2019_ 33_459
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Mellesdal, L. S., Gjestad, R., Ødegaard, K.J., Walby,
F.A., & Mehlum, L. (2019). Factors related to future
suicide in patients admitted to a psychiatric acute
ward. 30th World Congress of the International
Association for Suicide Prevention. 17.–21.09

Selvskading blant pasienter som mottar
poliklinisk psykiatrisk behandling – en nasjonal
studie
Undersøkelser fra en rekke land har vist at selv
skading (villet egenskade uten suicidal hensikt) forekommer hyppig hos personer med psykisk lidelse,
men kunnskapene er begrenset når det gjelder hvordan slik atferd henger sammen med suicidal atferd,
selvmordstanker og ulike typer av psykisk lidelse,
og hvor hyppig den forekommer blant pasienter med
ulike diagnoser som i dag mottar poliklinisk psykiatrisk behandling i Norge. Slike kunnskaper vil være

av betydning for å kunne planlegge og iverksette
målrettede forebyggende intervensjoner tilpasset
de enkelte risikogruppene, og også medføre økt oppmerksomhet i behandlingsapparatet og økt kompetanse til behandlere med mulighet for tidligere
å intervenere og forebygge.
Hovedmålet i prosjektet er å undersøke forekomster
av selvskading og hvordan dette henger sammen med
selvmordsforsøk og selvmordstanker i ulike psykiatriske diagnosegrupper i et nasjonalt representativt
materiale av pasienter som mottok poliklinisk psykiatrisk behandling i løpet av en 14-dagers periode.
En omfattende nasjonal kartlegging ble foretatt
av alle pasienter som mottok poliklinisk psykiatrisk
behandling i løpet av en 14-dagers periode ved at
pasientens behandler ble bedt om å fylle ut et fire
siders spørreskjema. Det var nærmest komplett deltakelse av alle polikliniske behandlingsenheter for
psykisk helse i Norge, og det ble samlet inn data fra
i alt 23 124 pasienter.
Datainnsamlingen er fullført og resultater er under
analyse og publisering. I alt 8,1 % av pasientene hadde
hatt minst én episode av selvskading i løpet av de siste
4 uker, 16,7 % hadde hatt selvmordstanker og 0,6 %
hadde utført minst ett selvmordsforsøk. Forekomsten
av selvskading var høyest blant pasienter med personlighetsforstyrrelser, men forekom ellers hyppig
i alle andre diagnosegrupper. Prosjektet er i publi
seringsfasen og én artikkel er klar for innsending.
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet ved et
tilskudd til SINTEF Helse.
Solveig Osborg Ose (SINTEF Helse) er prosjektleder,
Lars Mehlum er prosjektansvarlig ved NSSF.

Kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling
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.
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Målet med prosjektet er å 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.
Det utføres registerkobling mellom Dødsårsaks
registeret (DÅR) og helseforetaket. Opplysninger
hentes fra journaler ved hjelp av en norsk versjon
av et spørreskjema fra National Confidential Inquiry
i Storbritannia. 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.
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.
Prosjektet er finansiert ved Sørlandet sykehus HF
(SSHF).
Vegar Øksendal Haaland (SSHF) leder prosjektet.
Marianne Bjørkhold og Anne Freuchen (SSHF), Ewa
Ness (OUS) og Fredrik A. Walby (NSSF) er prosjektmedarbeidere.

Psychotic depression and relationship
with risk of suicide
Depresjon er den hyppigste diagnosen til personer
som dør som følge av suicid. Depressiv psykose anses
å være den alvorligste formen for depresjon. Det
er likevel usikkert om tillegg av psykosesymptomer
ved alvorlig depresjon øker selvmordsfaren.
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.

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 helsevern, Stavanger universitetsykehus HF.
Datainnsamlingen i prosjektets kvalitative del er
gjennomført. To artikler er publisert i internasjonale
tidsskrift, den siste av disse i 2019. En tredje artikkel
er under ferdigstillelse.
Prosjektet er finansiert av Stavanger universitets
sykehus HF (SUS).
Kristin Jørstad Fredriksen (SUS/UiS) leder prosjektet.
Helle K. Schoeyen og Jan O. Johannessen, (SUS/UiS),
Margrethe A. Schaufel (Department of Heart Disease,
Helse Bergen HF), Larry Davidson (Department
of Psychiatry, Yale School of Medicine, New Haven,
Connecticut) og Fredrik A. Walby (NSSF) er prosjektmedarbeidere.
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Fredriksen, K. J., Schaufel, M. A., Johannessen, J.
O., Walby, F. A., Davidson, L., & Schoeyen, H. K.
(2019). Preventing Suicide among Psychiatric
Inpatients with Psychotic Depression. Psychiatric
quarterly, 91(1), 223-236
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Fredriksen K. J. Schøyen, H. K. Walby F. A. & Mellesdal, L. S. (2019). Psychiatric acute admission in
depressive episodes: Can psychotic symptoms and suicidal behavior predict future suicide? Oral presentation. 30th World Congress of the International
Association for Suicide Prevention, Derry-Londonderry. 17.09–21.09.

Safe clinical practice for patients hospitalised
in a suicidal crisis
Det mangler en forståelse av og forskning på hva
pasientsikkerhet for selvmordstruede pasienter er.
Den kliniske praksisen utføres i en kontekst kjennetegnet av kompleksitet, variabilitet i pasientgruppen
og usikkerhet i evidensgrunnlaget.
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Ved å anlegge et kompleksitetsperspektiv hentet fra
den sikkerhetsteoretiske disiplinen «resilient health
care», søkes det å utvikle en bedre forståelse av klinisk praksis for selvmordstruede pasienter i psykiatriske sengeposter.
Studien er en deskriptiv kvalitativ case-studie. Det
er utført 19 dybdeintervjuer med pasienter innlagt
på grunn av selvmordsproblematikk og 20 dybdeinter
vjuer med helsepersonell (behandlere og miljøterapeuter) innenfor psykisk helsevern. Helsepersonell
er også intervjuet i 5 fokusgrupper.
Prosjektet er finansiert av Helse Vest RHF og er godkjent av REK. Datainnsamling er fullført, to artikler
er under vurdering i internasjonale artikler og
avhandlingen er under ferdigstillelse.

suicidal atferd, selvskading, diagnostiske karakteristika og ulike psykometriske mål samt kartlegge
bruk av helsetjenester og karakteristika ved behandlingen disse pasientene har mottatt. Samarbeidsutfordringer o.l. i helsetjenesten vil også bli
kartlagt.
Resultater fra screeningundersøkelsen har vært presentert på et symposium på Nasjonal konferanse om
selvmordsforskning og -forebygging i 2019 og i flere
andre sammenhenger. Det har vært avholdt seminar
for interesserte og workshop som ledd i å lære opp
klinikere i aktuelle instrumenter. En større systematisk datainnsamling startet opp ultimo 2019.

Prosjektet er finansiert av Helse Vest RHF.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP),
NSSF og en rekke kliniske miljøer i Norge. Fredrik
Walby er prosjektansvarlig ved NSSF.

Siv Hilde Berg (SUS/UiS) leder prosjektet. Karina
Aase, Kristine Rørtveit (SUS/UiS) og Fredrik A. Walby
(NSSF) er prosjektmedarbeidere.

Prosjektet har vært internt finansiert hos de ulike samarbeidspartnerne. Prosjektet fikk i 2018 midler fra
ExtraStiftelsen til ansettelse av PhD-kandidat fra 2019.

Extreme challenges – Psychopathology,
treatment and health service experience among
psychiatric inpatients with severe self-harming
behavior in Norway

Konferansepresentasjon

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 klinisk over
hele Norge, men det finnes svært lite systematisert
kunnskap om denne pasientgruppen – også internasjonalt.
Studien har som mål å 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.
Det er gjennomført en nasjonal screeningunder
søkelse som har identifisert om lag 400 pasienter
i målgruppen totalt i alle fire helseregioner. Videre
planer er å gjøre en grundig intervjubasert under
søkelse av denne pasientgruppen, både relatert til
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Kvarstein, E. H. Walby, F. A. & Holst, A. (2019).
«Extreme Challenges» – Nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende
behandling i døgninstitusjon. 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging,
Stavanger 02.04.

Alders- og kjønnsforskjeller i suicidal og
selvskadende atferd blant pasienter med
ustabil personlighetsforstyrrelse behandlet
ved kliniske enheter i Dagbehandlingsnettverk
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.
Studien 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
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av pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse
behandlet ved kliniske enheter som deltar i Nettverk
for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer.
Målet er å få mer inngående kunnskap om hvilke
grupper som er mest risikoutsatte 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.
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 Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer.
Datainnsamling er fullført og artikkel er under publisering. Prosjektet har hatt lav aktivitet i 2019 på
grunn av fødselspermisjon hos prosjektmedarbeider.
Lars Mehlum leder prosjektet ved NSSF, Ina Bekkevold-Jernberg er prosjektmedarbeider.

Implementering av evidensbasert behandling
for bedret psykisk helse i barnevernsinstitusjoner. Omsorgs- og endringsmodellen
Det er behov for mer forskning om de spesifikke
behovene til ungdom og familier som får hjelp
i barnevernsinstitusjoner, og på effekten av de tjen
estene som ytes. Det er også behov for å vurdere
egnet opplæring de ansatte trenger for å tilegne seg
behandlingskompetanse i rammene av en barneverns
institusjon.
Målet med studien er å undersøke gjennomførbar
heten 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.

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. 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.
Datainnsamlingen for første artikkel om endring
fra 2002 til 2018 er fullført, og en artikkel 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 arbeid. En tredje artikkel om selvmordsforsøk
med de nyeste data fra 2019 er under planlegging.
Ph.d.-prosjektet finansieres av RBUP Øst og Sør og UiO.
Prosjektet ledes av John Kjøbli (RBUP Øst og Sør),
Kristin Espenes er stipendiat på prosjektet, Anita
Johanna Tørmoen (NSSF/UiO) er hovedveileder og Pål
Ulleberg (PSI/UiO) er biveileder.

Saker om selvmord innklaget til Norsk
Pasientskadeerstatning 2009–2017
Selvmord er et komplekst fenomen med mange årsaker. Psykiske lidelser er den aller sterkeste risikofaktoren for alle typer suicidal atferd, og selvmordsfare
er svært ofte en direkte utløsende faktor for kontakt
med helsevesenet, spesielt psykisk helsevern. Årlig
er det et betydelig antall pasienter som dør i selvmord
under eller i tiden etter behandling, spesielt i psykisk
helsevern. Selv om svikt i behandlings- eller sikringstiltak på ingen måte er vist å være tilfelle i majoriteten av disse dødsfallene, er dette svært alvorlige
hendelser for pårørende, involvert helsepersonell
og tidvis også for helseforetakene. Selvmord hos pasienter skal etter helsepersonellovens § 3 meldes
til tilsynsmyndighetene og etterlatte har anledning
til å klage til tilsynsmyndighetene over svikt i behandlingen (manglende forsvarlighet) og også søke erstat-
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ning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det
er vår erfaring at helsepersonell som jobber med suicidale pasienter ofte er bekymret for eventuelle tilsynsmessige konsekvenser og/eller erstatningssaker
i NPE. Antall klager og krav om erstatning til NPE
etter selvmord blant pasienter i psykisk helsevern
har ikke vært gjenstand for systematisk beskrivelse.
Formålet med denne studien er derfor å undersøke
alle slike saker om selvmord i NPE. Dette vil dels
kunne informere fagfeltet om omfanget av formelle
klager fra etterlatte etter psykiatriske pasienter som
dør i selvmord, dels belyse områder av typisk behandlings- eller beskyttelsessvikt i tjenestene av betydning
for mer effektiv forebygging på dette feltet, og vi tror
også at en slik gjennomgang vil kunne medvirke til
å dempe unødig bekymring i tjenesteapparatet slik
at man lettere kan fokusere på å gi god helsehjelp.

å samle data fra anonymisert journalmateriale, sakkyndigerklæringer mv., men det er foreløpig ikke
avklart om vi vil benytte også slike data.
Som sammenligningsgruppe for funn hva gjelder antall
og karakteristika ved sakene som omhandler selvmord
i NPE (problemstilling 3 over), vil det bli benyttet
aggregerte data fra Nasjonalt kartleggingssystem for
selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling – et nasjonalt prosjekt bestående av om
lag 2000 selvmord i spesialisthelsetjenestene for psykisk helsevern og rus i tiden 2008–2015.
Prosjektet er i oppstartsfase, det arbeides med å utvikle protokoll.
Prosjektet er finansiert av forskingsfondet ved Stavanger universitetssykehus HF.

Prosjektet har som mål å få:

•

En deskriptiv/økologisk oversikt over antall saker,
typiske karakteristika ved sakene (alder, kjønn,
diagnose, typisk svikt i behandling/oppfølging).

•

En sammenlikning av klagesaker som ender med
hhv. medhold/ikke medhold etter klagebehandlingen for å finne hva som skiller sakene i hver
av gruppene.

•

Gjennomføre en undersøkelse av omfang av klage
saker totalt i forhold til antall selvmord i spesialisthelsetjenesten i Norge og en sammenlikning
av karakteristika ved de selvmord som ender som
klagesaker hos NPE vs. det totale antall selvmord
i spesialisthelsetjenesten.

Studien omfatter alle klagesaker meldt inn til NPE
etter selvmord i spesialisthelsetjenesten i tidsrommet
2009–2017. Disse har vært behandlet av interne
sakkyndige i NPE og til dels også ved bruk av eksterne
sakkyndige. Opplysninger fra 160 saker er samlet
i en database og det finnes en rekke tilgjengelige relevante opplysninger, slik som avdødes alder, diagnose,
konkrete vurderinger av svikt i diagnostikk, behandling, oppfølging, legemidler registrert ved ATC-koder
mm. samt opplysninger om resultat av klagebehandlingen (medhold/ikke medhold og eventuelt erstatningsbeløp). Det vil ved behov også være mulig

Prosjektet ledes av Raman Dhawan (SUS). Ida Rashida
Kahn Bukholm (NPE) og Fredrik A. Walby (NSSF)
er prosjektmedarbeidere.

REGISTERFORSKNING
Registerbasert forskning om selvmord og villet
egenskade i etniske minoritetsgrupper i Norge
Norge har opplevd store demografiske endringer
knyttet til innvandring de siste 2–3 tiårene, og ca.
15 % av innbyggerne er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det er høyst uklart om
eksisterende kunnskap om risikofaktorer for selvmord og villet egenskade i ulike segmenter av befolkningen har gyldighet for denne nye og store
undergruppen i befolkningen. Hovedformålet med
dette prosjektet er å få bedre kunnskap om utvikling
i forekomst og risikofaktorer for selvmord og villet
egenskade i innvandrerbefolkningen i Norge. Slike
kunnskaper er viktige som grunnlag for selvmordsforebyggende arbeid og for tiltak som søker å forbedre den psykiske helsen i innvandrerbefolkningen.
Studien er basert på hele befolkningen i Norge inndelt
etter fødelandet til forsøkspersonene og deres foreldre. Personopplysninger hentes fra Det sentrale
folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med sosiodemografiske opplysninger fra Forløpsdatabasen-Trygd.

25

26

Årsrapport 2019 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Som en del av den registerbaserte forskningen ved
NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene,
og data er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse, og de første to artiklene er publisert og en
tredje er under utarbeidelse.
Prosjektet er finansiert av NSSF gjennom tilskudd fra
Helsedirektoratet.
Ping Qin og Lars Mehlum leder prosjektet. Quirino
Puzo var stipendiat på prosjektet.

Publikasjon

•

Puzo, Q., Mehlum, L., & Qin, P. (2019). Insights into
rates, risks and characteristics of suicide by immigration background in Norway. Suicidologi, Vol 24,
nr 1

Konferansepresentasjon

•

Qin, P. (2019). Suicide and Self-harm in Immigrant
Population: What Do We Know from Norwegian Population Registers? 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging. 02.04–03.04.

Selvmord og villet egenskade i Norge: en under
søkelse med fokus på validering av data og påvirkninger på personlig helse og sosiodemografisk status.
Selvmord og villet egenskade er viktige folkehelseproblemer i Norge. Storskala befolkningsstudier
er viktige kilder til kunnskap som grunnlag for utvikling av effektive strategier for forebygging. Siden slik
kunnskap i stor grad mangler i Norge, ønsker vi
å bruke norske nasjonale registre som en unik kilde
til å systematisk studere selvmord og villet egenskade. I dette prosjektet vil vi fokusere på en rekke
fundamentalt viktige problemstillinger om selvmord
i Norge. Vi ønsker å vurdere datakvaliteten 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.
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.
Prosjektet har fått godkjenning av REK, NAV og
Skattedirektoratet samt godkjenning av SSB, FHI og
Helsedirektoratet. Det har også fått utlevert alle data
til prosjektet og er i gang med dataanalyse og rapportering av funn.
Prosjektet er finansiert av NSSF gjennom tilskudd fra
Helsedirektoratet.
Ping Qin er prosjektleder. Prosjektgruppen består av
Lars Mehlum, Lien My Diep, Anne S. Bøe og Egil Haga.
.

Konferansepresentasjoner

•

Bøe, A., Mehlum, L., Stanley, B., Melle, & Qin, P.
(2019). Psychiatric comorbidity in adult deliberate
self-harm patients: a literature review and Norwegian
observation. The Biennial International Summit on
Suicide Research, Miami, USA. 27.10–30.10

•

Qin, P. (2019). Opportunities and Challenges in Research on Deliberate Self-harm from Patient Registry.
Shandong University Center for Suicide Prevention
Research (CSPR) Annual Conference. 18.–19.05.

Psykososial utvikling, villet egenskade
og selvmord hos personer som har opplevd
plutselig tap av én eller begge foreldre
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 fra de norske registrene til å undersøke risiko for selvmordsatferd og
uhensiktsmessig sosioøkonomisk utvikling blant
personer som har opplevd plutselig tap av én eller
begge foreldre. Vi vil studere hvordan påvirkningen
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av tap av foreldre varierer med ulike dødsårsaker
(selvmord, trafikkulykke og alder til avkom ved tap
av foreldre). Resultatet av denne studien vil bidra til
forbedring av helsetjenester til mennesker, spesielt
barn som har opplevd plutselig tap av foreldre.
Studien er basert på hele befolkningen i Norge der vi
ser på alle som har opplevd plutselig tap av én eller
begge foreldre. Personopplysninger vil bli innhentet
fra Det sentrale folkeregister, Norsk pasientregister
og Dødsårsaksregisteret, sammen med sosiodemografiske opplysninger fra Forløpsdatabasen-Trygd.
Som en del av registerbasert forskning ved NSSF
har prosjektet de nødvendige godkjenningene og data
er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse.
De første to artiklene er publisert. Stipendiat på prosjektet hadde permisjon store deler av 2019.
Prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM.
Ping Qin og Lars Mehlum leder prosjektet. Lisa Victoria Burrell er stipendiat på prosjektet.

Risiko for selvmord i forbindelse med syke
melding og diagnostisering av fysisk sykdom
Dette var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom
ledende forskningsmiljøer i Norge, Danmark og England. Prosjektet er utvidet med fokus på norsk datamateriale. Formålet med prosjektet er å undersøke
selvmordsrisiko i forbindelse med sykemelding grunnet alvorlig sykdom, og å undersøke mulig effekt
modifikasjon av psykiatriske, demografiske eller
sosioøkonomiske faktorer.
Prosjektet utnyttet opprinnelig data fra ulike danske
registre, og vil bli videreført med data fra norske
registre (Det sentrale folkeregister, Norsk pasient
register og Dødsårsaksregisteret sammen med Forløpsdatabasen-Trygd).
Flere artikler basert på danske data er publisert.
Prosjektet har blitt en del av registerbasert forskning
ved NSSF med norske data.

Ping Qin leder prosjektet. Sigrid Tesli (tidl. mastergradsstudent), Lars Mehlum og Fang Tang (gjesteforsker) er prosjektmedarbeidere.

Publikasjon

•

Tang, F., Mehlum, L., Mehlum, I. S., & Qin, P. (2019).
Physical illness leading to absence from work and
the risk of subsequent suicide. A national register-based study. European Journal of Public Health,
29(6), 1073-1078

Selvmordsatferd i forbindelse med
ekteskapsbrudd
Formålet med prosjektet er å undersøke påvirkningen
av ekteskapsbrudd på risikoen for selvmord og selvskading ved å bruke data fra de norske folkeregistrene. Spesielt vil studien vurdere den temporale
effekten av ekteskapelig endring og dens kontekstuelle effektforskjeller etter f.eks. foreldreskap og sosioøkonomisk status for mennesker som har opplevd
ekteskapsbrudd.
Prosjektet vil være basert på hele befolkningen
i Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det
sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen-Trygd.
Som en del av den registerbaserte forskningen ved
NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene
og data er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse.
Prosjektet er finansiert av Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO.
Ping Qin leder prosjektet. Lars Mehlum og Erik
Oftedahl Næss (forskerlinjestudent) er prosjektmedarbeidere.

Prospective outcome of referral psycho
therapies for patients with deliberate
self-harm in routine care
Villet egenskade er vanlig og er en sterk prediktor
for repetisjon av selvskading, selvmord og tidlig død
i populasjonen. Oppfølgende behandling og intervensjoner etter behandling for selvskading er svært vik-
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tig i klinisk forvaltning. Imidlertid er bevisgrunnlaget
for å rettlede denne forvaltningen glissent. Dette prosjektet vil bruke rikholdige data fra norske registre for
en grundig undersøkelse av henvisninger til psykososiale intervensjoner og deres potensielle utfall for
ungdom og voksne behandlet for villet egenskade i det
ordinære helsevesenet. Det vil besvare 1) Hvilke typer
psykososiale intervensjoner disse pasientene ofte henvises til og hvordan henvisningene varierer basert på
kliniske trekk ved selvskadingen og sosiodemografisk
status til pasienten, 2) Hvorvidt henvisning til psykososial behandling er beskyttende mot repetisjon av
villet egenskade og prematur død i løpet av oppfølgingsperioden, 3) Hvorvidt de psykososiale intervensjonene er gunstige for de unge pasientenes sosiale
prestasjon i deres påfølgende utdanningsprogram.
Prosjektet vil være basert på hele befolkningen
i Norge. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det
sentrale folkeregister, Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Forløpsdatabasen-Trygd.
Som en del av den registerbaserte forskningen ved
NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene,
og data er innhentet. Prosjektet er i gang.
Prosjektet er finansiert av NFR.

•

Qin, P. (2019). Opportunities and Challenges in
Research on Deliberate Self-harm from Patient Registry.
Shandong University Center for Suicide Prevention
Research (CSPR) Annual Conference. 18.–19.05.

•

Qin, P. & Mehlum, L. (2019). Deliberate self-harm
and follow-up care: insights from the secondary health
care services in Norway. The Biennial International
Summit on Suicide Research. 27.–30.10.

Suicidal behaviour and health care – Differences between refugees, immigrants and natives?
Både Sverige og Norge har tatt imot store antall flyktninger i de senere år, og mange av dem er mindre
årige 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 er 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.

Ping Qin leder prosjektet. Lars Mehlum, Barbara
Stanley og Ingrid Melle (UiO/OUS) er prosjektmed Prosjektet har som mål å sammenlikne forekomsten
arbeidere, Ketil Berge Lunde og Anne Seljenes Bøe av suicidal atferd blant innvandrere i Norge og Sverige med tilsvarende forekomst hos personer i majoer stipendiater på prosjektet
ritetsbefolkningen. Man undersøker videre i hvilken
grad psykiske lidelser, bruk av helsetjenester og sosial
Konferansepresentasjoner
påvirker forekomsten av suicidal atferd
• Liu, B., Lunde, K. B. Jia, C., & Qin, P. (2019). The integrasjon
og
om
assosiasjonen
mellom slike faktorer er forskjelprevalence of non-fatal and fatal repetition of deliberate
lige
i
Sverige
og
Norge.
self-harm: a systematic review and meta-analysis of

•

longitudinal studies. The Biennial International Summit on Suicide Research, Miami, USA. 27.–30.10. Prosjektet benytter kobling av nasjonale registerdata
i både Sverige og Norge.
Lunde, K.B. Mehlum, L., Melle, I., Stanley, B. H. &
Qin, P. (2019). The Influence of Health and Sociodemo- Prosjektet er i full drift og omfatter både datainn
graphic Factors on Risk for Deliberate Self-Harm in samling (registerkobling), analyse og publisering.
Young Adults. 10. nasjonale konferanse om selv- To artikler er publisert og to artikler er foreløpig
mordsforskning og –forebygging, Stavanger. 01.– innsendt.
03.04.
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Prosjektet er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet.

Prosjektet er finansiert av Columbia University og
NSSFs tilskuddsbudsjett.

Ellenor Mittendorfer-Rutz (Karolinska Institutet)
leder prosjektet. Lars Mehlum og Ping Qin er prosjektmedarbeidere fra NSSF. Ridwan Amin er stipendiat
på prosjektet.

Barbara Stanley (Columbia University og NSSF) leder
prosjektet. Johan Siqveland og Lars Mehlum er prosjektmedarbeidere.

Publikasjon

Publikasjon

•

•

Amin, R., Helgesson, M., Runeson, B., Tinghög, P.,
Mehlum, L., Qin, P., Holmes, E. A., & Mittendorfer-Rutz, E. (2019). Suicide attempt and suicide in
refugees in Sweden - a nationwide populationbased cohort study. Psychological Medicine, 1-10.
https://doi.org/10.1017/S0033291719003167

FORSKNING PÅ RISIKOFAKTORER
Prediktorer for suicidal og selvskadende
atferd blant personer med ustabil personlighetsforstyrrelse
Personer med ustabil personlighetsforstyrrelse har en
betydelig økt risiko for selvmord, selvmordsforsøk
og selvskading som vist i tallrike studier. Likevel mangler vi mer detaljert kunnskap om forløpet av suicidal
og selvskadende atferd over tid i ikke-kliniske grupper
av personer med ustabil personlighetsforstyrrelse.
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 tre 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.
Prosjektet benytter data samlet inn ved Columbia
University og New York State Psychiatric Institute
i USA gjort tilgjengelig av NSSFs medarbeider Barbara
Stanley, som har sin hovedstilling ved instituttet.
Datainnsamling er fullført og artikkel er under publisering.

Simonsen, S., Bateman, A., Bohus, M., Dalewijk,
H. J., Doering, S., Kaera, A., . . . Mehlum, L. ((2019).
European guidelines for personality disorders:
past, present and future. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 6, (1)

Villet egenskade – atferd og symptomer på
Borderline personlighetsforstyrrelse hos ungdom som er i kontakt med psykisk helsevern
Suicidal og selvskadende (villet egenskade) atferd hos
ungdom er et omfattende folkehelseproblem. Et
mønster av slik atferd er ofte forbundet med personlighetsforstyrrelser, særlig borderline personlighetsforstyrrelse som vist i studier av voksne. Kunnskapen
om sammenhengen mellom villet egenskadeatferd 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. 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 egenskadeatferd og oppfylte
kriterier for borderline personlighetsforstyrrelse.
Studien er en prospektiv oppfølgingsundersøkelse
som samler inn data ved hjelp av personlig intervju
med deltakere og ved bruk av selvutfylte spørreskjema. Data innhentes ved baseline (T1) og ett år
senere (T2) med mulighet for en ytterligere oppføl-
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gingsstudie (T3). Diagnosevurdering gjøres på to
tidspunkt (T1 og T2) for å undersøke diagnostisk stabilitet. Det innhentes informasjon fra både ungdom,
foresatte og behandlere.
Datainnsamlingen ved baseline er nå fullført og analyse og publisering av artikler er igangsatt.
Prosjektet er finansiert av Oslo universitetssykehus
HF(OUS).
Pål Zeiner (OUS) leder prosjektet. Anne Trana Brager-Larsen er stipendiat på prosjektet. Lars Mehlum
er hovedveileder.

Selvmord i nordiske fengsler 2000–2011
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, samt
personer som er fengslet på grunn av vold, er særlig
risikoutsatte. I flere land ser forekomsten av selvmord
blant innsatte ut til å ha en økende tendens.
I denne studien samarbeider NSSF med forskere fra
de øvrige nordiske landene for å undersøke over
dødeligheten ved selvmord i forhold til aldersgrupper
og over tid.
Data samles inn fra de respektive lands fengsels
myndigheter, og målet er å få sikrere kunnskap om
fengselsselvmord som grunnlag for forebyggende
arbeid.
Datainnsamlingen er fullført, og en artikkel er innsendt og akseptert for publisering.
Prosjektet er finansiert av KRUS.
Annette Erlangsen (Forskningsenheden, Psykiatrisk
Center, Københavns Universitet) er nordisk prosjektleder. Yngve Hammerlin (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)) og Lars Mehlum
(NSSF) er nasjonale prosjektledere.

Selvmord og villet egenskade hos studenter
og personer bosatt i rurale strøk i Kina
Kinas sosialøkonomi gjennomgår raske endringer, og
psykisk helse hos unge og landlige innbyggere 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 personer bosatte
i rurale strøk og å rette fokus mot viktige faktorer
som bidrar til dette problemet. Prosjektet er en fortsettelse av Ping Qins forskningssamarbeid med Kina.
Prosjektet er finansiert av ulike kinesiske forskingsfond.
Ping Qin leder prosjektet ved NSSF.

Endring i omfang og risikofaktorer for selvmordsforsøk og selvskading blant ungdom
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 eventuell endring i omfang
og risikofaktorer for selvmordsforsøk og selvskading
vil være av betydning for å planlegge tiltak, herunder
forebyggende intervensjoner.
Prosjektet har som mål å undersøke endring over tid
vedrørende forekomst og risikofaktorer for selv
skading og selvmordsforsøk blant ungdom i grunnog videregående skole 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 i 2002.
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. Ungdataundersøkelsen består av spørre-
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skjema 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 kryssseksjonelt og over tid.

Personalets kjennskap og holdninger til
retningslinjer for prosedyrer for selvmords
risikovurdering i psykisk helsevern

Datainnsamlingen for første artikkel om endring fra
2002 til 2018 er fullført, og artikkelen publisert i European Journal of Public Health. Ny datafil er innhentet,
og prosjektets artikkel nummer to om bruk av sosiale
medier blant ungdom som selvskader er under arbeid.
En tredje artikkel om selvmordsforsøk med de nyeste
data fra 2019 er under planlegging.

Hovedmålsetting med prosjektet er å få innsikt i helsepersonalets kjennskap og holdninger til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering.
Studien 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,
og 3) å undersøke om det var sammenheng mellom
personalets faglige bakgrunn og deres rapporterte
kjennskap til og holdninger til prosedyrene.

Prosjektet er finansiert av NSSF og Helsedirektoratet
gjennom årlige tilskudd til Ungdata ved NOVA og
KoRus.
Anita J. Tørmoen er prosjektleder. Prosjektgruppen
består ellers av Martin Øverlien Myhre (NSSF), Fredrik Walby (NSSF), Ingeborg Rossow (FHI) og Berit
Grøholt.

Konferansepresentasjoner

•

•

•

Tørmoen, A. J., Walby, F. A. & Myhre, M. Ø. (2019).
Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole – Resultater fra Ungdata undersøkelsen
2017/2018. 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging. 01.04–03.04
Tørmoen, A.J., Myhre, M. Ø. Walby, F. A. Grøholt,
B. & Rossow, I. M. (2019). Change in prevalence of
Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents. International summit on suicide research.
27.10–30.10
Tørmoen, A. J., Myhre, M. Ø. Walby, F. A. Grøholt,
B. & Rossow, I. M. (2019). Trender i selvskading blant
ungdom over en femtenårsperiode i Norge. 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og –forebygging. 01.0–03.04

Standardiserte prosedyrer for vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter er viktig i klinisk praksis,
selv om de også kan innskrenke klinisk autonomi.

Studien er en stor spørreskjemaundersøkelse av alle
medarbeidere i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold HF.
Datainnsamling er fullført. Undersøkelsen ble utført
online og 503 av 1385 medarbeidere svarte på spørreskjemaundersøkelsen. Prosjektet er i gang med dataanalyse. Den første artikkelen er under publisering.
Prosjektet er finansiert av NSSF gjennom tilskudd fra
Helsedirektoratet og Sykehuset Østfold.

Konferansepresentasjon
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Qin, P. & Larsen, K. (2019). Knowledge and perceptions of standard routines and procedures for suicide
risk assessment among clinical staff in mental health
care. The 30th World Congress of the International
Association for Suicide Prevention. 17.–21.09.
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Selvmord og villet egenskade blant voksne
i alderen 40–64 år
Blant voksne i alderen 40–64 år er selvmord en av de
hyppigste dødsårsakene – 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. International Association
for Suicide Prevention (IASP) Special Interest Group
on suicide and self-harm in middle-aged adults har
tatt initiativ til forskning på denne aldersgruppen.
Målet med prosjektet 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.
Prosjektet er i gang med planleggings- og utviklingsarbeid.
Forskerne som er involvert finansieres fra ulike kilder.
Ping Qin (NSSF) leder prosjektet. Prosjektgruppen
består av Sadia Syeda (NSSF), Paul Yip (Hong Kong
University) og David Gunnell (Bristol University)
i tillegg til forskere fra forskningsinstitutter i andre
land.

Konferansepresentasjoner

•

Qin, P. (2019). Suicide and self-harm in midlife. The
30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention. 17.–21.09.
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Qin, P. (2019). Suicide in middle-aged adults – an unattended health problem globally. The Biennial International Summit on Suicide Research. 27.–30.10.
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Qin, P., Yip, P., & Gunnell, D. (2019). Suicide in
middle-aged adults – a global picture. The 30th World
Congress of the International Association for
Suicide Prevention. 17.– 21.09

FOREBYGGINGSPROSJEKTER
I det følgende presenteres fremdrift og status i NSSFs
pågående forebyggingsprosjekter ved utgangen
av 2019.

Utvikle og implementere strategier og tiltak
som bidrar til at flere søker helsehjelp
En betydelig andel av risikogruppene for selvmord
og selvskading er ikke brukere av helsetjenester
i psykisk helsevern eller rusomsorg, og får ikke
bistand gjennom helse og omsorgstjenester i kommunene. Årsaker til dette kan være mangel på kunnskap
om tjenester og tilbud, terskler for å søke hjelp eller
vanskelig tilgjengelighet til slike tjenester. Som vist
i en studie fra NSSF av ungdommer som rapporterer
om selvskading og selvmordsforsøk, har ungdommer,
som bor i rurale områder, signifikant lavere tendens
til å være i kontakt med spesialisthelsetjenesten etter
selvskading (Fadum et al., 2013). Grupper i befolkningen kan også ha negative holdninger til det å søke
hjelp eller det å være i behov av hjelp. Menn er gjennomsnittlig mer tilbakeholdne enn kvinner med å be
om hjelp for helseproblemer generelt, og psykiske og
sosiale problemer spesielt, noe som trolig bidrar til å
forklare en del av den fortsatt store kjønnsforskjellen
i selvmordsrater i Norge. I enkelte minoriteter eksisterer det sterkere stigma ved å være bruker av psykiske helsetjenester enn i majoritetsbefolkningen.
Det synes klart at eksisterende forebyggingstiltak vil
ha vansker med effektivt å redusere risikofaktorer
i forholdsvis store deler av befolkningen, først og
fremst fordi personer i denne delen av befolkningen
ikke naturlig kommer i kontakt med og blir eksponert
for tiltakene. Det er derfor behov for å iverksette tiltak som a) bidrar til at flere søker helsehjelp og/eller
som b) bidrar til at personer som ikke søker helsehjelp likevel får tilgang til hjelperessurser som kan
redusere deres risiko for selvmord og selvskading.
I Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017, tiltak 14, var målet å «Utvikle og
implementere strategier og tiltak som bidrar til at
flere søker helsehjelp». Det heter videre at «Arbeidet
rettes inn mot grupper hvor forebyggingspotensialet
er stort og barrierene for å søke hjelp er høye. Tiltak
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mot depresjon og selvmordsatferd hos menn skal
prioriteres.» Vi mener at dette arbeidet bør videreutvikles i de kommende årene.
Dersom man skal lykkes med disse målsettingene, er
det nødvendig å iverksette tiltak på flere nivåer og
arenaer enn de som hittil har vært benyttet. For
å oppnå at flere søker helsehjelp, eller at personer
som ikke søker helsehjelp likevel får tilgang til hjelpe
ressurser, som kan redusere deres risiko for selvmord
og selvskading, er det nødvendig at allerede igangværende tiltak lokalt rundt i Norge utnyttes og gjøres
bedre kjent samtidig som de suppleres med nye og
målrettede initiativ for å styrke dette arbeidet. Med
bakgrunn i dette innledet NSSF i 2016 et samarbeid
det europeiske konsortiet Den Europeiske Alliansen
mot Depresjon (EAAD). EAAD ble opprettet i 2004
med formålet å iverksette og supplere lokalt baserte
intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere
nivå i lokalsamfunnet. I alt 18 land og 100 regionale
nettverk i Europa deltar i dette samarbeidet som
bygger på bruk av kunnskapsbaserte metoder utviklet
av partnerne i samarbeidet (Hegerl et al., 2010). Målet
i EAAD er å styrke hjelp og omsorg til personer som
har depresjon og økt selvmordsrisiko og derved også
redusere forekomsten av selvskading, suicidal atferd
og selvmord i befolkningen. Et sentralt mål for prosjektet er å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet
rettet mot personer som ikke er identifisert som
brukere av spesialiserte helsetjenester gjennom å
tilrettelegge metodikken og verktøyene utviklet av
EAAD for norske forhold.
Verktøyene utviklet av EAAD består av en metodikk
for regionale flernivåintervensjoner og inkluderer
følgende elementer:

•

Informasjonskampanjemateriell rettet mot allmennheten, gatekeepers, tjenesteytere og helsepersonell i primærhelsetjenesten

•
•

Opplæringsverktøy (kursmateriell)
iFightDepression verktøyet (internettbasert veiledet
program som hjelper personer med mild til moderat depresjon å redusere symptombelastningen)

•

Slike verktøy i samspill med hjelpemidler utviklet
og under utvikling i Norge som veiledende materiell til kommunene, www.selvmordsrisiko
vurdering.no, MinPlan og andre verktøy utviklet
i rammen av EAAD (online opplæringsverktøy,
PrimeDep)

iFightDepression-verktøyet anses her som særlig
verdifullt brukt i kombinasjon med kompetanse
heving i tjenestene og informasjonskampanjer rettet
mot befolkningen som helhet (Våg å bry deg! Søk
hjelp! Senke stigma! Vit hvor hjelpen finnes!).
Hovedmål med prosjektet er å redusere risikoen for
selvmord og selvskading blant personer som ikke
er identifisert som brukere av spesialiserte helse
tjenester.
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 flernivå-intervensjoner
i lokalsamfunn

•

Implementere flernivå-intervensjoner i samarbeid
med identifiserte partnere lokalt/regionalt eller på
nasjonalt nivå

•

Evaluere resultater og avgi anbefalinger om videre
strategier for arbeidet.

NSSF har i løpet av 2019

•
•

Driftet nettsiden www.ifightdepression.com/no
Evaluert implementering av iFightDepression-
verktøyet, et nettbasert verktøy for veiledet selvhjelp for symptomlette ved lette til moderate
depresjoner, ved en spørreundersøkelse av vei
ledere. Dette for å danne grunnlag for forbedring
av verktøyet og videre implementeringsstrategier.
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•

Videreført implementering av iFightDepression-
verktøyet i Agder. Vi har bl.a. videreført samarbeid
med Felles telemedisinsk løsning på Agder (Telma)
slik at iFightDepression-brukere kan få veiledning
ved avstandsoppfølging.

•

Fullført arbeidet for å integrere iFightDepressionverktøyet i den nye verktøyformidleren 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, kursmateriell og veileder for kursholdere og er utviklet til bruk for organisasjonens ansatte og frivillige medarbeidere. Implementeringen gjennomføres etter en trainer-to-trainer modell og Røde
Kors’ frivillige fikk kursholderopplæring i mai
2019. Det er publisert en artikkel i Suicidologi
basert på deltakerevalueringer fra kursene.

•

•

•

Totalt har ca. 400 frivillige i Røde Kors gjennomført kurset med interne kursholdere som instruktører siden oppstarten høsten 2017. I 2019 var
antall kursdeltagere 130.
Videreført samarbeid med de regionale RVTS-ene,
Napha, Sanks, LEVE og Mental Helse for planlegging og gjennomføring av regionale folkeopplysningskampanjer med mål om å senke tersklene
for å søke hjelp for psykiske vansker og selvmords
atferd. Plan for regionale folkeopplysningskampanjer er ferdig og lagt frem for Helsedirektoratet
og ledere i de regionale RVTSene. I utviklingen av
planen har det vært et nært samarbeid med Helse
Vest RHF om konsept og erfaringer med folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmord. Det kan
redde liv» som ble rullet ut i regionen i mars 2019.
Arbeidet med å utarbeide en kampanjenettside
som skal knyttes til kampanjen.

•

Bakgrunnsinformasjon er innhentet med tanke på
å tilpasse EAAD-modellen til det norske samfunnet, blant annet gjennom deltakelse på konferanser: Folkehelsekonferansen, Nettverkssamling for
psykologer i kommunene, Pasientsikkerhetskonferansen, Fagdag for praksiskonsulenter og Fagdag
om veiledende materiell for kommunene om
forebygging av selvskading og selvmord. Møter
er avholdt med psykisk helsevern i kommuner,
NAV og barnevern, samt KS Agder.

•

Evaluering av pilotprosjektet i Agder 2016–2019
er gjennomført og lagt frem for styringsgruppen.
Samarbeidet med Sørlandet sykehus HF fortsetter
med tanke på å teste ut implementering av
EAAD-modellen fullt ut.

Prosjektet er finansiert av NSSF gjennom tilskudd fra
Helsedirektoratet.
Ping Qin og Lars Mehlum ledet prosjektet i 2019. Egil
Haga, Ingunn Legard, Hilde Thomassen og Hanne
S. W. Nilsson er prosjektmedarbeidere.
Lars Mehlum leder styringsgruppen som består av
Christine B. Bringager (OUS), Oddvar Sæther (SSHF),
Kjetil Juva (SSHF), Christian Syvertsen (Mental Helse
Ungdom) og Hilde Thomassen (NSSF/SSHF).
Referansegruppen i Agder er bredt sammensatt med
representanter fra RVTS Sør, NAV, DLF, Kristiansand
kommune, Stamina, Helsenettverket i Setesdal,
Vennesla kommune, Mental Helse Ungdom, Helsenettverket i Østre Agder, Helsenettverket i Lister og
Knutepunkt Sørlandet.

Publikasjon

•

Nilsson, H. S. W., Haga, E., Mork, E., & Qin, P.
(2019). Opplæring av Røde Kors-frivillige i holdninger, kunnskap og ferdigheter i møte med personer i selvmordsfare. Suicidologi, 24(3), 28-38
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Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
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).
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.
Som et viktig grunnlag for implementeringen av Kartleggingssystemet ble det gitt tillatelse til å innhente
registerdata fra DÅR og NPR tilbake til 2008. Registerdataene har gitt en oversikt over omfanget av selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i perioden

tilbake til 2008, og har vært viktig for å kunne etablere en baseline som endringer og utviklingstrekk i
den videre driften av Kartleggingssystemet kan måles
opp mot.
I desember 2018 ble det publisert en omfattende rapport om alle personer som hadde kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus siste år
før selvmord i perioden 2008–2015. Rapporten kunne
blant annet avdekke at nesten halvparten av de som
dør i selvmord i Norge har hatt kontakt med én eller
flere av spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og
rus i året før dødsfallet. Majoriteten hadde hatt kontakt med psykisk helsevern, og rapporten fra 2018
fokuserte derfor spesielt på denne gruppen. Det ble
imidlertid også funnet at en betydelig andel av personene som døde i selvmord hadde vært i kontakt
med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siste
leveår. Lite har vært kjent både nasjonalt og internasjonalt om omfanget av selvmord blant brukere av
denne tjenesten. I løpet av 2019 ble det derfor utarbeidet en omfattende rapport om selvmord innen ett
år etter kontakt med TSB for perioden 2009–2017.
Rapporten ble lansert på et seminar i januar 2020.
Rapporten demonstrerer blant annet at selvmord er
et like alvorlig problem blant brukere av tverrfaglig
spesialisert rusbehandling som psykisk helsevern, og
at det trengs økt innsats og utvikling av selvmordsforebyggende tiltak både i PHV og TSB.

Implementering av Kartleggingssystemet
I vedtak datert 19.12.18 ble det gitt dispensasjon etter
helsepersonelloven § 29 b som innebærer at helseforetakene, private leverandører med avtale og avtalespesialister skal utlevere direkte personidentifiserbare helseopplysninger til prosjektet vedrørende personer som har dødd i selvmord tilbake til
01.01.2018 etter kontakt med spesialisthelsetjenestene
for psykisk helse og rus siste leveår. Personvernet er
ivaretatt.
28.03.2019 ble det sendt ut brev fra Helsedirektoratet
til de fire regionale helseforetakene i Norge med
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•

Myhre, M. Ø. Kildahl, A. T. & Walby, F. A. (2019).
Selvmord under og etter behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 10. nasjonale konferanse om
selvmordsforskning og forebygging. 01.04–03.04

•

Siden slutten av april 2019 har helseforetakene i
Norge i økende grad begynt å registrere selvmord
blant deres pasienter tilbake til 01.01.2018. Tilbakemeldingene har vært gode. Kartleggingsskjemaet
oppleves som brukervennlig, det er lett å finne frem
til den informasjonen man trenger og informantene
bruker i gjennomsnitt rundt 30 minutter på å fylle ut
kartleggingsskjemaet.

Myhre, M. Ø. Kildahl, A. T. & Walby, F. A. (2019).
Suicide in Substance Abuse Services – The impact of
Mental Health Service Contact. International Summit
on Suicide Research. 27.10–30.10.

•

Walby, F. A. Kildahl, A. T. & Myhre, M. Ø. (2019).
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(Kartleggingssystemet). 10. nasjonale konferanse om
selvmordsforskning og -forebygging. 01.04–03.04.

Prosjektet er finansiert av NSSF gjennom tilskudd fra
Helsedirektoratet.

•

Walby, F. A. Kildahl, A. T. & Myhre, M. Ø. (2019).
Suicide Rates and Risk Ratios in Persons with or Without Contact With Secondary Mental Health Services in
Norway. International Summit on Suicide Research.
27.10–30.10.

•

Walby, F. A. Myhre, M. Ø., & Kildahl, A. T. (2019).
Suicide rates and risk ratios in people with and without
contact with mental health services in Norway. 30th
World Congress of the International Association
for Suicide Prevention (IASP). 17.09–21.09.

•

Walby, F. A. Kildahl A. T., Myhre, M.Ø. (2019). Some
results form a national registry based study of all suicides in mental health care in Norway 2008-2015.
Research seminar: Prediction and treatment of
suicide risk, NTNU, Trondheim, Scandic Nidelven.
25.06.

•

Walby, F. A. Kildahl A. T. & Myhre, M. Ø. (2019).
Short description of the newly established Norwegian
Surveillance System for Suicide. Research seminar:
Prediction and treatment of suicide risk, NTNU,
Trondheim, Scandic Nidelven. 25.06.

beskjed om å informere underliggende helseforetak,
private leverandører og avtalespesialister om innføring av Kartleggingssystemet og om regler for registrering. Samme dag ble kartleggingsskjemaet åpnet
for registrering.

Fredrik A. Walby leder prosjektet. Anine T. Kildahl og
Martin Ø. Myhre er prosjektmedarbeidere.

Publikasjoner
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Vi trenger både høyrisiko- og befolkningsrettede
strategier. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139
(12)
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Del 3

Kompetanseutviklende
tiltak og formidling
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NSSF har som mål å bidra til å heve kompetansen
i tjenesteapparatet. NSSF har gjennom en årrekke
drevet systematisk kunnskapsoppbygging innenfor
behandling av personer med kronisk suicidal og selvskadende atferd både blant voksne og blant barn og
unge og gjennom flere typer intervensjoner. Særlig
har det blitt satset mye på å etablere en kunnskapsbasis for effekten av Dialektisk atferdsterapi (DBT).
Vi legger til rette for formidling av ny forskning og
erfaringsbasert kunnskap til nøkkelpersoner i det
selvmordsforebyggende arbeidet, til andre kunnskaps- og kompetansesentre, til undervisere ved
universitet og høyskoler, til beslutningstakere på
nasjonalt og kommunalt nivå og til allmennheten.
Vi henvender oss både til tjenesteapparatet i spesialisthelsetjenesten, til kommunehelsetjenesten og til
andre aktører som har behov for økt kompetanse om
selvmord, selvmordsatferd og selvskading.
Vi tilbyr utdanningsprogram og kurs både for klinikere og andre tjenesteytere. I tillegg bidrar vi i andres
utdanningsprogram med undervisning og/eller rådgivning i valg av litteratur. Vi formidler forskningsresultater, kunnskapsoppsummeringer og faktaopplysninger på eget nettsted, i fagtidsskrift, ved
å avholde konferanser/delta på konferanser, delta i
mediedebatter, la seg intervju i media og å være aktiv
i sosiale medier. Vi håper på den måten å nå bredt ut
samtidig som vi også når egne fagfeller og tilstøtende
fagmiljøer. Forskere ved NSSF svarer jevnlig på
eksterne henvendelser – også fra media og presse.

UTDANNINGSPROGRAM OG KURS VED NSSF
NSSF har i 2019 gjennomført alle undervisningstiltak
som var planlagt for året.
Vi benytter målrettet undervisning som har som mål
å styrke kompetansen til de som i sitt arbeid er
i direkte kontakt med personer i selvmordsfare eller
ansatte i kommune/psykisk helsevern som har som
oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere selvmordsforebyggende tiltak.

Leger, psykiatere og psykologer i psykisk helsevern
er en viktig målgruppe for vår utdanningsvirksomhet.
Rapporten «1910 døde pasienter – selvmord i psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie» utarbeidet
av NSSF (Walby, Myhre & 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. Psykisk
helsevern er en viktig arena for selvmordsfore
byggende tiltak.
Dialektisk atferdsterapi 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). Prop. 121
S 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.
NSSF har i 2019 gjennomført alle undervisningstiltak
som var planlagt for året. Deltakerantallet på DBT-utdanningsprogrammet var i 2019 på samme nivå som
tidligere år med 41 som fikk sin terapeututdanning.
57 DBT-terapeuter gjennomførte fordypningskurs
i DBT med temaet: Å motivere for endring. Kurset
i klinisk suicidologi for lege- og psykologspesialister
som jobber med voksne pasienter hadde 36 deltakere,
kurset i klinisk suicidologi for lege- og psykolog
spesialister som jobber med barn og ungdom hadde
26 deltakere. Vi oppnådde forventet deltakelse på
terapeututdanningsprogrammet i CGT med 18 deltakere. Det ble levert 2 masteroppgaver på masterprogrammet i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold
og traumer, UiO og holdt 4 dobbelforelesninger for
studenter på profesjonsstudiet i medisin. I tillegg ble
det i regi av NSSF arrangert helseforetakskurs med
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totalt 200 deltakere og opplæring knyttet til implementering av EAAD med 85 helsearbeidere som gjennomgikk veilederopplæringen. Ansatte ved NSSF har
bidratt med opp mot 50 forelesninger i eksterne
utdanningsprogram og kurs, noe vi også er godt
fornøyd med.

•

E-læringskurset i selvmordsrisikovurdering ble publisert i begynnelsen av 2016 – siden da har i gjennomsnitt 90 personer per måned gjennomført kurset.
I 2019 var det ca. 1000 som registrerte seg på kurset,
400 fikk kursbevis, av disse 130 leger.

Det tas ikke opp flere kull på programmet.

Masterprogram i selvmordsforebyggende
arbeid
Masterprogrammet ved UiO i psykososialt arbeid –
selvmord, rus, vold og traumer, studieretning selvmordsforebyggende arbeid hadde som mål å bidra
til å heve kompetansen hos ansatte i statlig og kommunalt tjenesteapparat innenfor helse-, sosial- og
omsorgstjenesten. Det er begrenset opplæring i selvmordsforebyggende arbeid i grunnutdanninger
og helse- og sosialrelaterte høyskoleutdanninger.
Tjenesteapparatet har behov for medarbeidere som
har kjennskap til kunnskapsbasert praksis, som kan
sette i verk selvmordsforebyggende tiltak, er trygge
i møte med selvmordsnære pasienter og trygge i veiledning om håndtering av selvmord eller selvskading
på ulike arenaer som f.eks. i kommunene eller i fengsler. Studiet er erfaringsbasert og gjennomføres
på deltid. Studentene på studiet er ansatt innen psykiatri, fengselsvesen, barnevern, NAV eller innen
pedagogisk arbeid. Seksti prosent av studentene er
ansatt i helseforetak, mens førti prosent er ansatt
innen det kommunale tjenesteapparatet. I tillegg til
tematisk opplæring har utdanningsprogrammet fokus
på brukermedvirkning og tverrfaglighet og innlagt
tid til refleksjon rundt rolleforståelse og ledelse.
I 2019 ble det uteksaminert 13 studenter fra programmet.
En student leverte masteroppgave i 2019 med tema
innen selvmordsforebygging:

Anders Kjus Skisland: Kartlegging og analyse av
barn og unges selvmordsytringer i samtaler med en
nettbasert hjelpelinje.

Masteroppgaven er tilgjengelig via https://www.duo.
uio.no/handle/10852/73057

Utdanningsprogram i Dialektisk atferdsterapi
(DBT) www.dbt.no
NSSF tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi
(DBT). Utdanningsprogrammet har de siste 12 årene
bidratt til å etablere DBT som en av de foretrukne
behandlingsmetodene med effekt for ungdom med
suicidal eller annen selvdestruktiv atferd.
DBT-utdanningen går over ett år og 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 2019. 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. 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 har lagt til rette 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 kan
få gjennomført DBT-utdanning i 2020.
Det ble utdannet 41 nye DBT-terapeuter i 2019.
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I tillegg til selve utdanningen tilbyr NSSF veiledning
av ferdig utdannede team innenfor rammen av veiledningsressurser ved senteret. I 2019 gav ansatte ved
NSSF 11 etablerte DBT-team i helseforetak (BUP/VOP)
veiledning en gang i måneden.

NSSF tilbyr i tillegg årlige etterutdanningskurs for
DBT-terapeuter. NSSF holdt et fordypningskurs
i DBT-ferdigheter 23.–24. mai 2019 i Oslo, 57 deltakere. Temaet for kurset var «Å motivere for endring».
Behandling av komplisert sorg (CGT) https://www.
med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/utdanning/cgt/index.html
Målgruppen for utdanningen er leger, psykiatere,
psykologer, kliniske sosionomer eller psykiatrisk
sykepleier. Komplisert sorg er en forholdsvis hyppig
lidelse (rammer 7% av alle etterlatte uansett døds
årsak) 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 likemannstiltak
slik som sorggrupper ikke 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. Det er til nå utdannet 55 CGT-terapeuter ved
NSSF. I 2019 gjennomførte 15 terapeuter utdanningen
og 18 terapeuter gjennomførte del 1 av utdanningen,
del 2 skal gjennomføres i 2020.

Kurs i klinisk suicidologi for leger og
psykologer som arbeider med voksne
Kurset er rettet mot leger og psykologer som arbeider
med voksne. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi blir prioritert for deltakelse. Det forventes at
deltakerne har grunnleggende kunnskap om og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko.

Deltakerne 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.
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.
Kurset ble gjennomført 11.–13. november med 36 deltakere.
Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som
arbeider med barn og ungdom. Spesialister i barneog ungdomspsykiatri og klinisk barne- og ungdomspsykologi blir prioritert for deltakelse. Det forventes
at deltakerne har grunnleggende kunnskap om
og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko.
Deltakerne 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) underviser vi om hvordan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en
endringsorientert behandling samt om behandlerens
holdninger til pasienten, hvordan takle dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan
engasjere pasienten i behandlingen. Det blir lagt opp
til aktiv deltakelse.
Kurset ble gjennomført 12. og 13. juni med 26 deltakere.
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Kurs i klinisk selvmordsrisikovurdering
og kronisk suicidalitetsproblematikk
Kurset holdes på helseforetaksnivå og må være forankret og bestilt av ledelsen for den psykiatriske
virksomheten i foretaket. Implementering av systematisk og grundig selvmordsrisikovurdering lykkes
best når alle som har ansvar for vurderinger deltar
og en får anledning til å diskutere de viktigste problemstillinger knyttet til dette feltet.
Det var i 2019 opp mot 200 behandlere som deltok på
opplæringstiltaket.

E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
E-læringskurset i selvmordsrisikovurdering ble publisert i 2016. De primære målgruppene for kurset
er leger og psykologer i primærhelsetjenesten. Bakgrunnen for kurset er undersøkelser som viser at
mange av de som har gjennomført selvmord har vært
i kontakt med fastlege i månedene før selvmordet,
uten at selvmordsrisiko har vært fanget opp eller
vurdert. E-læringskurset har som siktemål å styrke
primærhelsetjenestens kompetanse i å kartlegge/
avdekke selvmordsrisiko samt vurdere risikoen og
sette i gang behandling/oppfølging.
Kurset er tilgjengelig fra en åpen nettside (www.
selvmordsrisikovurdering.no). Det tar ca. 2 timer
å gjennomføre kurset. Tilgjengelighet og omfang vil
gjøre at kurset når 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). Læringspunktene formidles i tekst,
noe grafikk og videoer som illustrerer hvordan legen
kan snakke med pasienten om suicidalitet og risikofaktorer.

Programmet har en egen tilbakemeldingsfunksjon,
tilbakemeldingene er gjennomgående gode. Brukerne
vurderer kurset som relevant og at de har god nytte
av det i sin arbeidshverdag. Det omtales som strukturert og informativt med nyttige oppsummeringer
og konkrete forslag til hvordan man kan formulere
seg i møte med personer med selvmordstanker.
Video-eksempler og beskrivelse av sikkerhetsplan
(framfor kontrakt) blir også trukket fram som nyttige
elementer.
Basert på tilbakemeldinger er ca. halvparten av de
som har gjennomført kurset leger eller psykologer,
mens de øvrige er fra andre faggrupper som jobber
med selvmordsforebygging/psykisk helse på kommunenivå.
Vi hadde i 2019 over 1000 registrerte brukere, 400
fikk kursbevis.

Veiledet selvhjelpsverktøy mot depresjon
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 selvmords
forsøk eller selvskading. Vi tilbyr elektronisk opp
læring/kurs for helsepersonell i kommunene i bruk
av veiledet selvhjelpsverktøy mot depresjon.
Verktøyet, og veiledning i bruk av verktøyet, er tilgjengelig via nettstedet: https://ifightdepression.com/
no/selvhjelpsressurser/ifightdepression-verktoyet.
85 kvalifiserte helsepersonell gjennomgikk opplæringen i 2019.
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Oppfatninger og holdninger

Fakta om selvmordsatferd

Rollen som førstehjelper

• Forestillinger om selvmords
atferd

• Selvmordsatferd i Norge

• Hvem skal man kontakte når

• Selvskading og selvmordsforsøk

• Kartlegging av selvmordsfare:

• Erfaringer med selvmords
atferd i Røde Kors-kontekst

• Hvordan forholde seg
til villet egenskade
• Selvmordstanker
• Selvmord som et komplekst
samspill av flere faktorer

– Still spørsmål om selv		mordstanker
– 		Å anerkjenne den andres
		følelser
• Motivert til å oppsøke hjelp
– Hva kan du gjøre
– Hva hvis den andre ikke
		vil ha hjelp

Ferdighetstrening utgjør 35 % av kurset

Det ble i 2019 gjennomført en deltakerevaluering for Røde
Kors/NSSF-kurset «Samtale med personer i selvmordsfare». Kursmateriellet omfatter kursinnhold, kursmateriell og
veileder for kursholder og er utviklet til bruk for organisasjonens ansatte og frivillige medarbeidere. Implementeringen gjennomføres etter en trainer-the-trainer-modell og
Røde Kors’ frivillige fikk kursholderopplæring i mai 2019.
Evalueringen hadde som mål å undersøke om opplæring
i form av et 6-timers kurs for Røde Kors-frivillige forbedrer

Samtale med personer i selvmordsfare
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».
130 frivillige i Røde Kors gjennomgikk opplæringen
i 2019.

egenrapporterte holdninger og øker kunnskap og trygghet i møte med personer i selvmordsfare. Designet var en
prospektiv enkeltgruppe pre- og posttest-evaluering. Det
ble inkludert 81 deltakere. Opplæringseffektene ble målt
ved hjelp av et spørreskjema, som ble administrert før og
etter opplæringen, med tre utfallsvariabler: 1) holdninger til
selvmord, 2) kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare
og 3) trygghet i å identifisere personer i selvmordsfare og
motivere til hjelpesøkende atferd.

Resultater fra evalueringen viste at etter opplæring
ble uhensiktsmessige holdninger redusert, kunnskapen økte og deltakerne rapporterte større trygghet
i å intervenere ved selvmordsfare.

•

Ref.: Nilsson, H. S. W., Haga, E., Mork, E. & Qin, P.
(2019). Opplæring av Røde Kors-frivillige i holdninger, kunnskap og ferdigheter i møte med personer i selvmordsfare. Suicidologi, 24(3), 28-38
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I 2019 har vi produsert en demonstrasjonsfilm som viser hvordan
helsepersonell og pasient i samarbeid kan lage en sikkerhetsplan.
Den er tilgjengelig via Veiledende materiell, helsenorge.no og på
www.selvmord.no. Vi har også produsert en faktafilm om selvmord
som retter seg mot fagfolk og allmennhet.

Skoledagen på 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og
-forebygging hadde som mål å sette fokus på ungdom og livsmestring
og ble åpnet av helseminister Bent Høie, etterfulgt av et tett faglig
program og underholdningsinnslag fra elevene selv.

Produksjon av nettressurser

KONFERANSER OG ÅPNE MØTER
10. nasjonale konferanse om selvmords
forskning og -forebygging

I 2019 har vi produsert og delt demonstrasjonsfilm
om sikkerhetsplan. Filmen viser en trinnvis mestringsstrategi som pasienten kan benytte ved økende
selvmordstanker. Planen bør utarbeides i tidlig fase
av behandlingen og kan oppdateres og utvikles etter
behov. I denne demonstrasjonsfilmen viser vi hvordan helsepersonell og pasient i samarbeid kan lage
en slik sikkerhetsplan. Filmen er tilgjengelig via
Veiledende materiell for kommunene om forebygging av
selvmord og selvskading og er tilgjengelig via nettstedet
helsenorge.no under fanen Selvmordstanker og selvmord, samt direkte fra vår nettside: https://www.
med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/e-leringskurs-i-selvmordsrisikovurdering/
Vi har også produsert en faktafilm om selvmord.
Filmen retter seg både mot fagfolk og den øvrige
befolkningen: https://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/sentre/nssf/kunnskapsressurser/fakta-selvmord-selvskading/index.html

10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og
-forebygging med tittel «Tangled up in blue – Gettin’
through» ble avholdt i Stavanger 1.–3. april 2019 på
Clarion Hotel Energy. Jubileumskonferansen ble til i
et omfattende samarbeid mellom NSSF, Velg å Leve
ved Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (PsykOpp). Konferansen i 2019 ble den mest
besøkte hittil. I tillegg til en todagers hovedkonferanse
med 340 deltagere ble det arrangert en prekonferanse
med 125 deltagere, en skoledag for 1000 elever fra
videregående skole og et gratis publikumsarrangement i Stavanger kulturhus med 266 deltagere.
Den nasjonale programkomiteen ble ledet av forsker
og psykologspesialist Fredrik A. Walby (NSSF), og
besto av ansatte fra NSSF, Stavanger universitetssjukehus/Velg å Leve, Landsforeningen for etterlatte ved
selvmord (LEVE) og Mental Helse. Videre var det en
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Programmet på 10. nasjonale konferanse om selvmordsforksning og -forebygging var både sammensatt og mangfoldig med over 70 ulike
bidrag. Alt fra grunnforskning til erfaringskunnskap var representert gjennom ulike foredrag, workshops, postere og paneldebatter.

lokal fagkomite i Stavanger ledet av psykologspesialist Vigdis Fredheim (SUS) og en organisasjonskomite
ledet av administrasjonskonsulent Marit H. Marvik
(SUS/Velg å leve). Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
(PsykOpp) var sentral i arbeidet med den praktiske
gjennomføringen av konferansen.
Dagen før konferansen ble det arrangert en prekonferanse med tema «Selvmordet og den profesjonelle»
parallelt med en skoledag for elever i videregående
skole. Skoledagen hadde som mål å sette fokus på
ungdom og livsmestring og ble åpnet av helseminister
Bent Høye, etterfulgt av et tett faglig program og
underholdningsinnslag fra elevene selv. På kvelden
ble det i regi av konferansen invitert til et gratis publikumsarrangement i Stavanger kulturhus, hvor spørsmålet «Kan vi forebygge flere selvmord?» ble
debattert. Programleder og komiker Else Kåss Furuseth innledet debatten, før et panel bestående av
politikere, representanter fra brukerorganisasjoner
og fagmiljøer diskuterte hvordan man kan gjøre mer
for å forebygge selvmord.

Hovedkonferansen 2. og 3. april ble åpnet av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke og generalsekretær i Rådet for psykisk
helse Tove Gundersen. Programmet på hovedkonferansen var både sammensatt og mangfoldig med over
70 ulike bidrag. Alt fra grunnforskning til erfaringskunnskap var representert gjennom ulike foredrag,
workshops, postere og paneldebatter. Samfunnsperspektivet og hvorvidt det er hensiktsmessig med en
null-visjon var den røde tråden gjennom første konferansedag, mens fokuset den andre dagen var forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Begge dager
ble avsluttet med en paneldebatt hvor både det faglige
og erfaringsmessige perspektivet var representert.
Den nasjonale konferansen er en viktig arena for å
spre kunnskap, bygge nettverk, synliggjøre aktiviteten rundt om i landet og styrke kompetansen i selvmordsforebygging. Den 10. nasjonale konferansen
hadde som mål å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået om selvmordsproblematikk og selvskading i bred
forstand og var rettet mot forskere, ansatte i helse-
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Nettstedet iFightDepression tilbyr et gratis, veiledet selvhjelpsverktøy ved lett til moderat depresjon. Ressursen finner du på
https://ifightdepression.com/no/

foretak, etterlatte- og frivillige organisasjoner samt
kommuneansatte. Det var en egen sesjon om veiledende materiell for kommunene om forebygging av
selvskading og selvmord, mens representanter fra
Bergen og Karmøy kommuner delte sine erfaringer
med null-visjonen i en annen sesjon. Som følge av
tilbakemeldinger etter den 9. nasjonale konferansen
i 2017 ble det i parallellsesjonene vektlagt å tilby
relevante workshops for klinikere på ulike nivåer
i helsetjenesten. Eksempler på tema i disse work
shopene var hvordan å foreta selvmordsrisiko
vurderinger og hvordan å forebygge selvmord
i døgnavdelinger rettet mot miljøpersonell. Det ble
også tilbudt et introduksjonskurs i Dialektisk atferds

terapi (DBT) og behandling av komplisert sorg (CGT).
Videre var det et mål å kunne tilby noe for brukere
av tjenesten og etterlatte på konferansen, og erfaringsperspektivet var derfor tungt representert både
i plenum og en rekke parallelle sesjoner.
I etterkant av konferansen ble det distribuert et elektronisk evalueringsskjema som ble besvart av nesten
halvparten av deltagerne på konferansen. Oppsummert var tilbakemeldingene svært gode og majori
teten var fornøyde med både det faglige innholdet og
det organisatoriske rundt konferansen. Tilbakemeldingene som omfattet forslag til forbedringer vil bli
brukt i planleggingen av neste nasjonale konferanse.
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OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSARBEID
NSSF benytter nettsteder, sosiale medier, podkaster,
fagtidsskrifter og presse til formidling av suicido
logisk kunnskap.
Nettstedet www.selvmord.no er en nasjonal kunnskapskilde innen suicidologi.
Nettstedet www.dbt.no formidler kunnskap om
behandlingsmetoden Dialektisk atferdsterapi.
Nettstedet https://ifightdepression.com/no/ gir råd
om selvhjelp ved lett til moderat depresjon.
Nettstedet https://nssfinfo.no/ gir råd til personer som
er i selvmordsfare og pårørende som er i kontakt med
personer 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.
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.
Verdensdagen for selvmordsforebygging er en viktig
arena for å nå ut til mange, vi fronter derfor mange
arrangementer og mediesaker i forbindelse med Verdensdagen, både på nett og i sosiale medier: Ansatt
ved NSSF ledet i 2019 fagjuryen for tildeling av Olafs
minnepris. Olafs minnepris deles ut på LEVE/Røde
Kors sitt faste verdensdagsarrangement på Litteraturhuset. NSSF holdt innlegg på Magasinet Psykisk
helse sitt arrangement hos Fritt Ord med tema: Skriv
bedre om selvmord og hadde en kronikk om Migrasjon og risiko for selvmord i transitmag.no. Ansatt
ved NSSF var invitert til «Åpent hus hos statsministeren» for å holde innlegg om selvmordsforebyg-

ging under fanen: Det finnes hjelp å få og vi må lage
et offentlig rom for å snakke om livets vonde sider.
Ansatt ved NSSF ble også intervjuet om «Selvmord
og etterlatte» i Dagbladet og ukebladet TARA i forbindelse med verdensdagen.
Resultatene fra Kartleggingssystemets registerstudier
har skapt mye interesse både fra media og allmennheten samt klinikere og andre forskere på fagfeltet.
Videre blir dataene hyppig brukt i NSSFs utstrakte
rådgivnings- og undervisningsvirksomhet over hele
Norge, i tillegg til å ha blitt presentert på sentrale
arenaer nasjonalt og internasjonalt. Den 10. nasjonale
konferansen for selvmordsforskning og -forebygging,
Akuttpsykiatrikonferansen, Psykiatriveka og LEVEs
dagskonferanse er noen eksempler på nasjonale
arrangementer for fagfolk, brukere og etterlatte i 2019
hvor ulike deler av registerdataene har blitt presentert. I tillegg kommer sentrale internasjonale kongresser som 30th World Congress of the International
Association for Suicide Prevention (IASP) avholdt i NordIrland i september 2019 samt International Summit
on Suicide Research (IASR/AFSP) i Miami i oktober 2019
hvor Kartleggingssystemet stilte med tre muntlige
presentasjoner og en poster.
Dataene har også blitt brukt i formidling og undervisning rettet mot helsesektoren på alle nivåer i store
deler av Norge. I forbindelse med Verdensdagen for
psykisk helse frontet NSSF på www.selvmord.no og
i sosiale medier sentrale resultater fra rapporten «1900
døde pasienter – selvmord i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 –
en nasjonal registerstudie» (Walby, Myhre & Kildahl,
2018) ved å benytte infografikk sammen med tekst
som peker på at den høye andelen personer i kontakt
med psykisk helsevern og TSB før selvmord gir et
betydelig forebyggingspotensial. https://www.med.
uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2019/verdensdagen-for-psykisk-helse.html
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/
nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2019/infografikk_
a5_1910rapport.pdf
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Infografikken fra Kartleggingssystemet.
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Forskningsprosjektet «Endring i omfang og risiko
faktorer for selvmordsforsøk og selvskadende
ungdom» blir trukket fram i Prop. 121 S (2018–2019)
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse
(2019–2024) der det blir poengtert at ny kunnskap
om temaet vil være viktig for å kunne planlegge
fremtidige tiltak, herunder forebyggende intervensjoner. Undersøkelse av forekomst av selvskading hos
ungdom basert på Ungdata-undersøkelsen 2017/
2018 ble lagt fram som konferansepresentasjon på
10. nasjonale konferanse om selvmordsforebygging 02.–04.04.2019

NSSF I MEDIA
Senteret har hatt høy aktivitet i mediene i 2019: 363
saker.
Ansatte ved NSSF har blant annet blitt intervjuet
om selvmordsproblematikk på NRK Dagsrevyen,
TV2 God Morgen Norge, nrk.no, NRK Norgesglasset,
Dagbladet magasinet, ABC Nyheter, Klassekampen,
Aftenposten, Adresseavisen, psykologisk.no, napha.
no og forskning.no.
Vi har hatt spesielt stor pågang i henvendelser fra
presse som ønsket fagpersoners kommentarer og deltakelse i intervjuer og debatter i disse nyhetssakene:

•
•
•

Netflix-serien 13 Reasons Why
NRK-serien «Innafor» om det lukkede Instagram-nettverket om selvskading (Dark Insta)
Ari Behns selvmord i jula

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.
NSSFs ansatte var i forbindelse med Ari Behns selvmord i jula meget aktive i debatten om medienes rolle
i omtale av selvmord og om betydningen av åpenhet
– 24 mediesaker. NSSF hadde fokus på at det er viktig
og riktig med åpenhet om selvmord, både for den som
sliter med selvmordstanker og generelt for holdningene i samfunnet. Like viktig er det å peke på at selvmord oftest dreier seg om psykiske problemer som
har vart over tid. Romantisering og glorifisering
i etterkant av et selvmord gir grobunn for smitte.
NSSF har også i 2019 bistått journalister i spørsmål
om medieomtale av selvmord og deltatt i debatter om
temaet. NSSF deltok blant annet med innlegg på
Redaktørforeningens høstmøte i Tromsø der omtale
av selvmord og smitte ble drøftet i forbindelse med
at det er kommet en ny veileder for journalister om
omtale av selvmord. Veilederen oppfordrer journalistene til å være mer åpne, men fortsatt varsomme.
Redaktørforeningens leder Reidun Kjelling Nybø
deltok i desember på et internt seminar ved NSSF der
samme tematikk ble diskutert.
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UTVALG AV MEDIESAKER HVOR NSSF
HAR VÆRT INVOLVERT I 2019
Anine Therese Kildahl

•

Å forebygge selvmord krever økt innsats.
Psykologisk.no, 31.01.

Gjertrud Kvalstad

•

Et viktig og nødvendig mål i behandlingskontakten er å skape en forpliktelse til
behandlingen. Adresseavisen Pluss, 12.05.

•
•
•
•
•
•

Lars Mehlum

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selvskading – en indre smerte. Vi over 60, 22.02.
Noen lever hele livet med komplisert sorg.
Psykologisk.no, 03.04.
Den endelige dommen. Aftenposten, 11.04.
Daniel og livet. VG Pluss, 21.04.
Bestefars selvmord. VG, 12.05.
Lytt til din egen sorg. Hjemmet, 16.05.
I sitt indre bar han på et mørke. VG, 18.05.
Har innført kontrakter med eldre om at de
ikke skal begå selvmord. Sykepleien, 21.05.
Eldre bedt om å signere på at de ikke skal begå
selvmord. VG, 21.05.
Antiselvmordskontraktene: Uvirksomt og uverdig.
VG Nett, 24.05.
Skepsis mot politiets våpenbruk mot suicidale
personer. Dagens Næringsliv, 28.08.
Selvmordsforsker er mer optimistisk enn
på lenge. Forskning.no, 23.10.
Vil motvirke berøringsangst for selvmord
i pressen. Aftenposten, 07.11.
Ny veileder om selvmord. Norsk Redaktørforening, 07.11.
Redaktørforeningen med ti råd om sjølvmordsomtale: – Omtal det meir aktivt. Medier24
Pluss, 07.11.
Stadig flere menn tar livet sitt. NRK P1
Norgesglasset, 05.12.
Spør direkte om du er bekymret. VG, 06.12.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minstejenta (16 md.) utenfor livsfare:
– Lyspunkt for faren. VG Nett, 09.12.
Ari Behn minnast over heile landet – familien
takkar for støtta. Fjordabladet, 26.12.
Familien berømmes for sin åpenhet etter
Ari Behns bortgang. Aftenposten, 26.12.
Etterlyser mer åpenhet rundt selvmord. P4, 26.12.
Professor etterlyser åpenhet etter Ari Behns død: –
Selvmord er et stort samfunnsproblem. NTB, 26.12.
Jeg er ikke redd for noen ting mer. Det vondeste
som kan skje, har jo skjedd. Avisa Nordland Pluss,
26.12.
Menn velger farligere metoder, og flere dør.
Nettavisen, 26.12.
Vær en kompis. Vær til bry. Det kan redde liv.
NRK Dagsrevyen 21, 27.12.
Våg å spørre. TV2, 27.12.
Ari Behns familie viser klokskap. Dagbladet, 27.12.
Fagfolk roser familien for åpenheten.
Aftenposten, 27.12.
Be om hjelp. Dagbladet, 27.12.
Minnes over hele landet. Bergensavisen, 27.12.
Åpenhet kan hjelpe andre. Avisa Nordland, 27.12
Selvmord er et samfunnsproblem. Varden og TV2
Nyhetskanalen, 27.12.
Forsker mener det bør gjøres mer for å forebygge
selvmord blant middelaldrende menn.
forskning.no, 28.12.
Ønsker at nordmenn tar «førstehjelpskurs»
i å snakke om selvmord. nrk.no, 28.12.
Roser familiens åpenhet etter Behns død:
– Mange flere forstår at man kan ringe om hjelp.
VG, 28.12.
Ønsker at nordmenn tar «førstehjelpskurs»
i å snakke om selvmord. VG, 29.12.
En utrolig viktig innsats. VG, 30.12.

Ping Qin

•

Lavere risiko for selvmord blant innvandrere.
Utrop, 25.02.
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Johan Siqveland

•
•

Han trodde kanskje han klarte alt på egen hånd.
Finnmarken, 16.12.
Når det nå går mot jul, kjenner Aina ekstra godt
på savnet etter Glenn: – Det ble et så voldsomt sjokk.
Lofot-Tidende Pluss, 14.12.

Fredrik Walby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å forebygge selvmord krever økt innsats.
Psykologisk.no, 31.01.
Selvmordsproblematikk og forebygging på
ungdomspsykiatriske avdelinger. NRK
Nordland, 22.02.
Selvskading og tiltak på Facebook og Instagram.
NRK Hordaland og nrk.no, 23.02.
10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning
og –forebygging. NRK Rogaland radio, 01.04.
Kartleggingssystemet er i gang. NRK P1
Dagsrevyen, 08.04.
13 Reasons Why. NRK P1 Nyhetsettermiddag
og nrk.no, 30.04.
13 Reasons Why. NRK P1 Norgesglasset, 06.05.
Hvem kan redde Emma? Adresseavisa, 11.05.
Selvmordsforebygging hos eldre, bruk av
no-harm kontrakter. VG, 20.05.
Fjerning av selvmordsscene i 13 Reasons Why.
NRK1 TV, Nyhetene 23, 16.07.
Selvmord og etterlatte. Tara, 13.09.
Selvmord og etterlatte. Dagbladet, 14.09.
Ekstreme selvskadere. VG+, 28.09.
Dark Insta. NRK P1 Dagsrevyen, nrk.no
og NRK radio, 27. og 28.10.
Selvmordsforebygging, ikke vent med tiltak
som virker. Napha, 15.11.
Omtale av Ari Behns selvmord. Dagbladet,
Adresseavisen, VG, Krona, NRK radio og
nett, Klassekampen, 26. og 27.12.

Kristoffer Bele Ødegaard

•

Om intensiv behandling – Å snakke med en psykolog en gang i uka er ikke nok. NRK TV, 25.11.
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Øverst: Sidevisninger i 2019, www.selvmord.no. Midten: Vekst i antall facebook-følgere @NSSFUiO i 2019. Nederst: Visninger på twitter
@NSSFkartlegging i oktober-desember 2019
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TRAFIKK PÅ NETTSTEDER OG SOSIALE
MEDIER
NSSFs nettsted på UiO www.selvmord.no hadde
i 2019 totalt 83 174 unike sidevisninger og 107 030
sidevisninger. 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, selvmords
forebygging og selvskading, var hyppigst besøkt med
henholdsvis 15 438 og 5 489 sidevisninger. Vi erfarer
en jevn økning i trafikk. NSSFs nyhetsbrev som er
spisset mot helsepersonell og forskningsmiljøer har
167 abonnenter.
Nettstedet www.ifightdepression.com/no som gir
informasjon om sykdommen depresjon og gir målrettet informasjon om depresjon til ulike grupper
i lokalsamfunnet som lærere, politi og helsepersonell.
Nettsiden hadde 5000 brukere per måned i 2019.
NSSF drifter også nettstedet www.nssfinfo.no som
er en krisehjelpside linket til fra vår hjemmeside.
Hensikten med denne nettsiden er å gi rask krisehjelp-informasjon (hjelpetelefoner/nødnummer).
Nettsiden gjengis hyppig i media i forbindelse med
saker der selvmord omtales.

NSSF på Facebook
I 2019 publiserte vi 147 saker på www.facebook.com/
NSSFUiO/. Ved årsskiftet hadde vi 2731 følgere og
2693 likerklikk. Vi erfarer årlig jevn vekst i antall
følgere.

Twitter @NSSFKartlegging

•
•
•
•
•

125 følgere.
Januar, februar og mars: 17 tweets,
259 visninger per dag
April, mai og juni: 19 tweets, 390 visninger
per dag
Juli, august og september: 12 tweets,
169 visninger per dag
Oktober, november og desember:
25 tweets, 349 visninger per dag
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I 2019 publiserte vi 3 numre av tidsskriftet Suicidologi med tema «Migrasjon og risiko for selvmordsatferd», «Smitte», «Utdanningsprogrammer
innen selvmordsforebygging». Alle artikler fra 24 årganger finnes open access via https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/
kunnskapsressurser

TIDSSKRIFTET SUICIDOLOGI
Tidsskriftet Suicidologi er et fagfellevurdert tidsskrift
som publiserer forskningsbasert kunnskap med relevans for praksisfelt, oversiktsartikler og erfarings
baserte 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.

Alle artikler fra tidsskriftet Suicidologi publiseres
i fulltekst open-access på FRITT (Universitetsbiblio
teket, Oslo): www.journals.uio.no. Databasen med
forskningsartikler fra 1996-2020 er en nasjonal kunnskapsbase for forebygging av selvmord og selvskading.
Årgang 24 bestod av 3 numre med følgende tema:
• Migrasjon og risiko for selvmordsatferd
(nr. 1/2019)
• Smitte (nr. 2/2019)
• Utdanningsprogrammer innen
selvmordsforebygging (nr. 3/2019)
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