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Forord
NSSF har som mål å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge,
og å bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir
berørt av selvmordsatferd. Senteret søker å nå disse målene
ved innsatser i forskning, formidling, undervisning, kompetanseutvikling og veiledning ut fra flere faglige vinklinger,
som psykiatri, psykologi, epidemiologi, pedagogikk og statistikk. I denne årsrapporten redegjør vi for hele bredden av
NSSFs samfunnsoppdrag, aktiviteter og oppnådde resultater
gjennom 2012.
I 2012 har flere prosjekter hatt en sentral plass i senterets
virksomhet. I denne sammenheng vil vi framheve arbeidet med
utkast til Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. NSSF fikk i juni 2012 i oppdrag fra Helsedirektoratet
å lede arbeidet med å utarbeide dette utkastet. Av mandatet
fremgår det at handlingsplanens hovedmål skal være å redusere
selvmordsratene i Norge samt redusere forekomsten av selvskading. Tiltakene som foreslås, skal være kunnskapsbaserte
og rettes mot et bredt spekter i samfunnet, med et spesielt
fokus på tidlig intervensjon og forebygging på de arenaene
der barn, unge, voksne og gamle er. Utkastet ble oversendt
Helsedirektoratet 22. november 2012. NSSF ser fram til at
handlingsplanen vil bli lansert i 2013 og til de mange oppgaver
og utfordringer som vil komme i den forbindelse.
Sentralt i 2012 stod også sluttføringen av første fase av DBTprosjektet ”Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende
suicidalatferd”. Prosjektet startet med inklusjon av pasienter
i mai 2008, og inklusjonen ble avsluttet i mars 2012 - 77
ungdommer fra 12-18 år var da inkludert. Hovedmålsettingen
med prosjektet er å undersøke effekten av dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med gjentatt villet egenskade. Den
første artikkelen vedrørende behandlingseffekt er nå blitt
innsendt for publisering. Videreføringen av dette prosjektet
består i oppfølgingsundersøkelser etter ett, to og ti år og vil
generere datatilfang og ny kunnskap i lang tid framover.

Senteret har i 2012 styrket satsingen på registerbasert
forskning på selvmord og villet egenskade med en rekke
longitudinelle populasjonsbaserte epidemiologiske studier,
basert på eksisterende norske registre. I kraft av å knytte
flere nasjonale registre sammen blir dette prosjektet en av
de største og mest omfattende undersøkelser av suicidal
atferd på verdensbasis.
NSSF har i 2012 vært direkte involvert i arbeidet med den
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender 20112013”, som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er
ansvarlig for. Hensikten med kampanjen er å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. Den nasjonale
ekspertgruppen har drøftet flere mulige innsatsområder for økt
pasientsikkerhet innen psykisk helse, og selvmordsproblematikk
ble valgt som innsatsområde. Man tester nå ut en pilot i to
utvalgte foretak og sikter på implementering nasjonalt i 2013.
Høsten 2013 er NSSF arrangør av verdenskongressen til The
International Association for Suicide Prevention i Oslo www.iasp2013.org. Temaet for konferansen er ”Preventing
suicidal behaviour on five continents - innovative treatments
and interventions”, og forberedelsene har hatt et betydelig
fokus i 2012. Vi tror konferansen vil synliggjøre og fremme
arbeidet med selvmordsforebygging både nasjonalt og internasjonalt og bidra til økt samarbeid på feltet.
Forebygging av selvmord og selvskading krever store menneskelige
ressurser. Det har NSSF heldigvis god tilgang på i kraft av en
kunnskapsrik og engasjert gruppe av medarbeidere og et vidt
nettverk nasjonalt og internasjonalt av samarbeidspartnere
som hjelper oss til å løse vårt samfunnsoppdrag. Takk for
innsatsen, hjelpen og tilliten!
Oslo i mars 2013
Lars Mehlum
professor dr.med.
senterleder
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Innledning
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ble
etablert 1. januar 1996 og er det nasjonale kompetansesenteret på det
suicidologiske fagfeltet i Norge.

Formål
NSSF har som formål å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å
redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge og bidra til bedre
livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.

Finansiering og forankring
NSSF er et senter ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo. Senterets drift er finansiert av Helsedirektoratet.

Faglig orientering
NSSF forholder seg til selvmordsproblematikken ut fra flere faglige
vinklinger, og senterets medarbeidere har psykiatrisk, psykologisk,
epidemiologisk, samfunnsviten-skapelig, pedagogisk og statistisk
kompetanse. Senteret har også informasjonsfaglig, informasjonsteknologisk
og administrativ kompetanse. I 2012 hadde Nasjonalt senter for
selvmordsforskning og -forebygging 26 ansatte i hele og delte stillinger.
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NSSF har som
sentrale oppgaver
å drive:
• Forskning på
internasjonalt nivå
• Kunnskapsutvikling
og -formidling
• Undervisning/
kompetanseoppbygging
• Veiledning/rådgivning
• Koordinering,
nettverksbygging og
samarbeid med nasjonale
og regionale miljøer
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Organisering og ressurser
Virksomheten ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er organisert
i en forskningsenhet ledet av professor dr.med. Lars Mehlum, en utdanningsenhet ledet
av administrativ studieleder Anita Kjølsrud samt en stabsenhet ledet av administrasjonsleder Unni Boberg. Til og med juni 2012 var psykologspesialist Erlend Mork konstituert
leder ved NSSF under Lars Mehlums forskningspermisjon.

LARS MEHLUM

ANITA KJØLSRUD

UNNI BOBERG

ERLEND MORK

Senterets stillingsressurser er hovedsakelig finansiert ved tilskudd over statsbudsjettet
via Helsedirektoratet, men også gjennom eksterne prosjektmidler eller en kombinasjon av disse.

Forskningsenheten
Forskningsenheten har følgende medarbeidere:

Lars Mehlum, dr.med., spesialist i psykiatri, senterleder, professor, 100 % stilling. Mehlum er senterets leder, samt
leder for senterets forskningsenhet, redaktør for tidsskriftet Suicidologi, leder av utdanningsprogrammet for Dialektisk
atferdsterapi (DBT) og senterets faglig ansvarlige for masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og
traumer. Mehlum leder flere av senterets forskningsprosjekter, er veileder for interne og eksterne stipendiater og deltar
også i senterets DBT-behandlerteam. Han hadde forskningstermin til og med juni 2012.
Elend Mork, cand.psychol., spesialist i klinisk psykologi, forsker, 100 % stilling. Mork var konstituert leder av NSSF til
og med juni 2012, og var fram til da også forskningsleder og hadde det faglige ansvaret for utdanningsprogrammet i
DBT og masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer. Mork har i 2012 vært prosjektmedarbeider for prosjektet Behandlingskjede ved villet egenskade - sykehus og kommunestudie og prosjektet Suicidal atferd
hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse (del av TOP-studien) (finansiert av Helse Sør-Øst) og deltar også i DBTbehandlerteamet. Han har også hatt ansvar for utarbeidelse av utkast til Handlingsplan for forebygging av selvmord
og selvskading på oppdrag fra Helsedirektoratet høsten 2012.
Førsteamanuensis, leder av forskningsenheten, 100 % stilling. Stillingen er under ansettelse.
Ping Qin, dr.med., spesialist i psykiatrisk epidemiologi, professor, 100 % stilling, startet ved NSSF
1. september 2012. Qin leder senterets satsning
på registerforskning. Hun er veileder for stipendiater, underviser og veileder på masterprogrammet
i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer
og deltar i senterets andre utdanningsprogrammer.

Latha Nrugham, dr. philos., forsker, 100 % stilling.
Nrugham jobber med kliniske og ikke-kliniske studier
relatert til selvmordsforsøk blant voksne og ungdom.
Hun underviser og veileder på masterprogrammet i
psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.
Hun deltar sammen med senterleder i samarbeidet i
Nordic Consortium on Suicide Prevention.

Ingeborg Rossow, dr.philos., professor, 20 %
stilling. Rossow deltar i en rekke epidemiologiske
forskningsprosjekter og er medlem av senterets
forskningsutvalg. Hun underviser og veileder på
masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord,
rus, vold og traumer. Rossow har sin hovedstilling
ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Rossow
hadde fram til 25.10.12 ett års ulønnet permisjon.

Fredrik A. Walby, cand.psychol., spesialist i klinisk
psykologi, forsker 20 % stilling. Walby er engasjert i
SPIO-prosjektene og flere andre forskningsprosjekter, er
leder for DBT-behandlerteamet og representerer NSSF
i flere forebyggingsprosjekter i tilknytning til kliniske
populasjoner. Walby underviser og veileder på masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold
og traumer og i senterets klinisk suicidologiske utdanning.
Han har sin hovedstilling som sjefspsykolog ved Psykiatrisk
klinikk Vinderen.

Barbara Stanley, gjesteprofessor Ph.D., 20 %
stilling. I tillegg til å gi veiledning til flere av senterets stipendiater underviser Stanley på masterstudiet
i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer og sitter i forskningsutvalget. Stanley har sin
hovedstilling som professor ved Department of
Neuroscience ved Columbia University College of
Physicians and Surgeons og New York State
Psychiatric Institute.

Stine Laberg, cand.psychol., spesialist i klinisk psykologi,
prosjektmedarbeider, 90 % stilling. Laberg er engasjert
som adherence-koder i prosjektet Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende suicidalatferd - en
randomisert kontrollert studie - finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Laberg er også ansatt som
lærer for senterets DBT-utdanningsprogram. Hun deltar
i arbeidet med å utvikle veiledende materiell i selvmordsforebygging til bruk i kommunene.
Forskningsenheten forts. neste side
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Forskningsenheten, forts. fra forrige side

Egil Haga, dr.philos., prosjektkoordinator, 100 % stilling.
Haga er prosjektkoordinator for prosjektet Dialektisk
atferdsterapi for ungdom med repeterende suicidalatferd - en randomisert kontrollert studie. Fra høsten 2012
er han også prosjektkoordinator for Langtidseffekt av
dialektisk atferdsterapi (DBT) vs. standard poliklinisk
behandling for ungdom med selvskadings- og suicidal
atferd, et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.
Haga er senterets verneombud.
Lien My Diep, cand.scient., seniorkonsulent statistikk,
20 % stilling. My Diep bistår senterets stipendiater og
forskere med statistikkrelaterte spørsmål og er medarbeider i flere av forskningsprosjektene. Hun underviser
i statistiske emner på masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.
Anita Johanna Tørmoen, cand.paed., stipendiat,
100 % stilling. Tørmoen har en stipendiatstilling for
prosjektet Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom
med repeterende suicidalatferd, samt en prosjektstilling
knyttet til pilotprosjektet Sterk Nok. Hun deltar også i
NSSFs DBT-behandlerteam og er ansatt som lærer på
senterets DBT-utdanningsprogram.
Alexandra Naletova, cand.med., spesialist i psykiatri,
stipendiat, 80 % stilling. Naletova har hatt en stipendiatstilling for prosjektet Hormonforandringer under
menstruasjonssyklus og risiko for suicidal atferd.
Arbeidet ble avsluttet sommeren 2012.
Maria Ramberg, cand.med, stipendiat, 100 % stilling.
Ramberg er stipendiat på prosjektet Traumatisk stresseksponering og emosjonelt ustabile personlighetstrekk
hos ungdom med villet egenskade som er et delprosjekt
under studien Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom
med repeterende suicidalatferd, som gjennomføres ved
NSSF.
Elin Anita Fadum, cand.med.vet., stipendiat, 100 %
stilling. Fadum har en stipendiatstilling for prosjektet
Behandlingskjede ved villet egenskade - sykehus- og
kommunestudie. Hun underviser på masterprogrammet
i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.
Ruth-Kari Ramleth, cand.med., spesialist i barneog ungdomspsykiatri, 100 % stilling. Ramleth er
stipendiat på prosjektet Langtidseffekt av dialektisk
atferdsterapi (DBT) vs. standard poliklinisk behandling
for ungdom med selvskadings- og suicidal atferd.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
Katherine Remy, master i kognitiv nevrovitenskap,
forskningsassistent, 100 % stilling. Remy er forskningsassistent for senterets leder, Lars Mehlum og deltar i
mange forskjellige prosjekter, bl.a. Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende suicidalatferd og
Traumatisk stresseksponering og emosjonelt ustabile
personlighetstrekk hos ungdom med villet egenskade.
Haneef Awan, ingeniør, master i informasjonssikkerhet, databasekonsulent, 40 % stilling. Awan har ansvar
for utvikling og infrastruktur i forhold til behandling,
sikkerhet, bruk og gjenbruk av forskningsdata/databaser.
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Utdanningsenheten
Flere av forskerne og stipendiatene som er
nevnt ovenfor, deltar i ulike undervisningsaktiviteter. I tillegg er følgende medarbeidere
knyttet til utdanningsenheten:
Anita Kjølsrud, cand.mag., administrativ
studieleder, 100 % stilling. Kjølsrud har
administrativt ansvar for koordinering og
kvalitetssikring av utdanningsaktivitetene
samt vedlikehold og utvikling av nye undervisningsressurser. Hun har høsten 2012
også vært sekretær for arbeidet med Utkast
til Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading på oppdrag fra
Helsedirektoratet.
Bente Borge, master i pedagogikk, studiekonsulent, 100 % stilling. Borge har ansvar
for administrativ drifting og kvalitetssikring av masterprogrammet i Psykososialt
arbeid - selvmord, rus vold og traumer.
Programmet er et samarbeidsprosjekt
mellom NSSF, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS).
Anniken Dønvold, cand.mag.,
utdanningskoordinator, 60-70 % stilling.
Dønvold har administrativt ansvar for
senterets utdanningstilbud innen dialektisk
atferdsterapi (DBT).
Kim Larsen, cand.psychol., spesialist i
klinisk psykologi, universitetslektor, 20 %
stilling. Larsen bistår i undervisningsaktiviteter, både som lærer og i utvikling av
ulike undervisningstilbud ved NSSF, særlig
masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus vold og traumer.
Ewa Ness, cand.med., spesialist i psykiatri og master i helseadministrasjon, seniorrådgiver, 10 % stilling. Ness bistår senteret
i arbeidet med kvalitetssikring av behandlingen av suicidale pasienter i psykisk helsevern. Ness holder kurs i vurdering av selvmordsrisiko og bidrar i utviklingen av kurs
og undervisning som styrker implementeringen av de Nasjonale retningslinjene for
forebygging av selvmord i psykisk helsevern.
Karoline A. Lindquist, cand. psychol.,
universitetslektor, 20 % stilling. Lindquist
bistår i ulike undervisningsaktiviteter på
masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer.
Stine Laberg og Anita J. Tørmoen (se forskningsenheten ovenfor) er lærere på DBT-utdanningen.
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Stabsenheten
Staben ved NSSF skal sørge for at nødvendige ressurser (infrastruktur, personell og
tjenester) er lagt til rette for at senterets forsknings-, undervisnings- og formidlingsvirksomhet kan utføres på en effektiv måte etter oppsatte målsettinger. Staben skal
videre utføre informasjons- og formidlingsvirksomhet på en effektiv måte. Staben har
også som oppgave å gi støtte til senterets leder når det gjelder strategisk planlegging
og evaluering av virksomheten samt å ivareta pålagte rapporteringsplikter og andre
forvaltningsmessige oppgaver.
Året 2012 har vært nyttet til å konsolidere og planlegge samarbeidet i enheten. Staben
har arbeidet med å revidere systemer for personellforvaltning, innkjøp og økonomi samt
saker av bygningsmessig og driftsmessig karakter. Fokus har også vært rettet mot å
skape trivsel ved NSSF og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø med best mulig arbeidsverktøy. Formidlingsoppgavene for forskning og utdanning er under utvikling og har i
2012 hatt sterkt fokus, likeledes forberedelse til verdenskongressen for IASP 2013.
Stabsenheten har følgende medarbeidere:

Unni Boberg, cand.mag., administrasjonsleder, 100 % stilling. Boberg har
ansvar for stabsenheten, fagansvar for økonomi, personalfag, administrasjon
og formidling (unntatt for undervisning og kurs), samt daglig ledelse av
databasekonsulent og IASP-konsulent.

Wenche Andreassen, administrasjonskonsulent, 100 % stilling. Andreassen
har ansvar for resepsjonstjenesten og arbeider innenfor administrasjon, spesielt
innkjøp og økonomi og utfører sekretæroppgaver for ledergruppen.

Kirsti Amundsen, cand.philol., informasjonskonsulent, 50 % stilling.
Amundsen er nettredaktør, drifter fagbiblioteket, svarer på henvendelser fra
hele landet og veileder våre studenter i litteratursøking.

Ina Marie Kolås Bekkevold, prosjektlederutdanning fra NISS, informasjonskonsulent media, 25 % stilling. Bekkevold arbeider med å sikre at NSSFs virksomhet og resultater gjøres effektivt og fortløpende kjent for oppdragsgivere,
myndigheter, samarbeidspartnere, faggrupper og for allmennheten. Hun har
i tillegg 25 % stilling med konsulentoppgaver for verdenskongressen IASP
2013, som NSSF er vertskap for.

Hanne Holmesland, cand.philol., redaksjonssekretær, 50 % stilling.
Holmesland utfører redaksjonelt arbeid i forbindelse med utgivelse av det
fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi, som utkommer tre ganger hvert år.

Christian Kuran, master i sosialantropologi, konsulent 30 % stilling. Kuran
var ansatt med ansvaret for den daglige drift av kontoradministrasjon for
organisasjonen International Association for Suicide Prevention (IASP), og var
i tillegg engasjert i 20 % stilling for arbeid med IASPs verdenskongress som
skal arrangeres av NSSF i 2013. Han fratrådte stillingen i juni 2012.
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Eksterne samarbeidspartnere
tillegg til stillingene og personene som er beskrevet ovenfor, har Nasjonalt senter for selvmordsforskning og
-forebygging hatt utstrakt prosjektrettet samarbeid med flere personer i 2012 hvor arbeidsinnsatsen ikke var finansiert
gjennom senteret:
I

Bjørn Koldsland, cand.med., spesialist i psykiatri. Koldsland er overlege ved Ringerike psykiatriske senter og har vært
ansvarlig for forskningsprosjektet Psykometriske egenskaper ved Suicide Assessment Scale (SUAS-S).
Liv Mellesdal, cand.san. Mellesdal er ansatt ved Sandviken sykehus og har ansvar for prosjektet SIPEA - Suicidale
pasienter innlagt i PAM - Helse Bergen - en prospektiv oppfølgingsundersøkelse.
Senteret har hatt betydelig hjelp av en rekke personer som enten har gjort betalte oppdrag, eller vært faglige og
administrative samarbeidspartnere. Ellen Jepson utfører grafisk utforming av tidsskriftet Suicidologi og ved produksjon
av informasjonsmateriell, grafisk designer Jørgen Hanisch gir innspill og vurderinger til design av nettsider, prosjektleder
Torgeir Stegane og utstillings-, salgs- og markedssjef Mads Vold ved Congress-Conference AS har gitt støtte under
konferanseplanlegging. Grafisk designer Reidun Matre i Tempi AS reklame og produksjon og design- og teknologiselskapet
Byte har bistått under utvikling av vårt nye nettsted www.selvmord.no. Firmaet Geelmuyden.Kiese var samarbeidspartner
under lansering av Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Lokale samarbeidspartnere
Ledelsen ved Institutt for klinisk medisin, ved forskningslederne Jan Ivar Røssberg og Lars Lien og underdirektør
Hans Mossin, samt seksjonssjef Reidar Rognlien, rådgiver Knut Hegland, førstekonsulentene Ann-Christin Wold
og Anita Siljuberg takkes for godt samarbeid. Vi takker også personalkonsulent Thoril Kristiansen, koordinator ved
Klinikk for psykisk helse og avhengighet Linn Bævre, innkjøpere Helene Burhol og Liv Killengren Andersen, studiekonsulent Hela Soltani og avdelingsleder Pernille Karlsen (SERAF), undervisningskoordinator Anne Lie Andreassen
(NKVTS), førstekonsulent Linda K. Røine (Klin. med.), rådgiver Frode Fagerbakk (Studieseksjonen Med. fak.) og
rådgiver Belinda E. Skjøstad (Studieseksjonen Med. fak.) som alle har vært viktige samarbeidspartnere i innkjøpssaker,
personalsaker og studieadministrasjon. Avdelingsingeniørene på IT Daniel Strømseth Larsen og Morten Fahle har
utført uvurderlig brukerstøtte for oss.
Kontorsjef Trond Tangnes, driftsleder Bente Sundsdal og IT-tjenesten ved Oslo universitetssykehus, Aker, har i 2012
vært viktige samarbeidspartnere for NSSF i forhold til faglige, praktiske og tekniske forhold. Sist, men ikke minst
nevnes sentralbord- og resepsjonstjenesten ved Aker, avdeling Gaustad, som yter av god service overfor oss!
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Forskning
Selvmordsforskning krever flerfaglig tilnærming
og bruk av mange datakilder
NSSFs forskning om selvmord, selvmordsatferd
og selvskading
NSSFs forskningsproduksjon i 2012
Involvering av brukere
NSSFs forskningsprosjekter:
s. 16 Behandlingskjede ved villet egenskade – sykehus- og kommunestudie
s. 16 Depressive symptomer og suicidal atferd blant universitetsstudenter i Kina
s. 16 Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd
– en randomisert, kontrollert studie
s. 17 Langtidseffekten av dialektisk atferdsterapi (DBT) vs. standard poliklinisk behandling
for ungdom med selvskadings- og suicidal atferd
s. 17 Registerbasert forskning om selvmord og villet egenskade
s. 18 Risiko for selvmord assosiert med HIV/AIDS-sykdom
s. 18 Risiko for selvmord i forbindelse med diagnostisering av alvorlig fysisk sykdom
s. 19 SIPEA – Suicidale pasienter innlagt i PAM - Helse Bergen – en prospektiv
oppfølgingsundersøkelse
s. 19 STERK NOK – et mestringsfokusert oppfølgingsopplegg for unge som har
mottatt behandling for selvskading
s. 20 Suicide Assessment Scale (SUAS-S)
s. 20 Suicidal atferd hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse – del av
Tematisk område psykotiske lidelser (TOP)
s. 20 Family-Based Treatment of Depressed Adolescents: A Randomized
Controlled Trial with Clinic-referred adolescents
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Selvmordsforskning krever flerfaglig
tilnærming og bruk av mange datakilder
Å forstå og forklare selvmordsatferd er ingen enkel oppgave. Ingen enkeltstående teori eller forskningsmetode kan
alene gi alle svarene. Bruk av flere typer av data og faglige tilnærminger er derfor nødvendig. Kunnskaper om genetiske
og andre biologiske faktorer, om psykologiske forhold, kognitive og atferdsmessige kjennetegn, samfunnsmessige
og eksistensielle forhold - alt er forhold som har relevans for forståelsen av suicidal atferd og selvskading.
Ved NSSF søker vi å forstå selvmord i et prosessperspektiv. De første trinn i denne prosessen er ofte biologiske og
psykologiske risikofaktorer i form av medfødt eller tidlig etablert sårbarhet for selvmordsatferd i form av impulsivitet,
aggressivitet og affektlabilitet. Også flere psykiske lidelser har delvis sitt opphav i medfødt sårbarhet. Gjennom å
bli utsatt for sosiale risikofaktorer som belastende livshendelser i form av psykiske traumer, omsorgssvikt, tapsopplevelser
og manglende sosial støtte, øker sannsynligheten for at mennesker kan utvikle en opplevelse av håpløshet og psykisk
smerte eller en manglende evne til å regulere følelser som angst, tristhet eller sinne eller til å kontrollere følelsesmessige
impulser og impulsiv atferd. Slike fenomener kan opptre alene, men er svært ofte en del av symptomene på psykiske
lidelser. Når mennesker har utviklet den typen av opplevelse av håpløshet og psykisk smerte, øker risikoen for selvmordstanker og selvmordsatferd. Om selvmordsatferden resulterer i død eller ikke, vil ofte henge sammen med en
rekke forhold knyttet til situasjonen. Forhold vi ser som sentrale, er om personen ser selvmord som en løsning på
sitt problem (”smitte”, læring), om personen har lett tilgang til midler til å gjennomføre et selvmord, og om personen
har reduserte sperrer mot selvmordshandlingen (impulsivitet, rus). Når et selvmord har skjedd, kan det utløse risiko
for nye selvmord også blant etterlatte.

NSSFs forskning om selvmord,
selvmordsatferd og selvskading
NSSFs forskning har som hovedmål å fremskaffe ny kunnskap om suicidal atferd med og uten dødelig utgang, og
om faktorer, forhold og/eller tilstander som kan føre til høy risiko for slik atferd. NSSF søker å fremskaffe ny kunnskap
om forekomsten av, og årsaks- og risikofaktorer for suicidal atferd i ulike grupper av befolkningen, i ulike geografiske
områder og utviklingen over tid. En viktig del av NSSFs forskningsprosjekter retter seg mot slike forhold og søker å
belyse ulike deler av selvmordsprosessen.
NSSFs søker også gjennom sin forskning å fremskaffe ny kunnskap om forekomsten av, og risikofaktorer for, suicidal
atferd innen kliniske populasjoner, og om faktorer knyttet til den selvmordsnære og hjelperne som påvirker det kliniske
forløpet etter suicidal atferd.
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Et tredje mål NSSF har med sin forskning er å fremskaffe ny kunnskap om effekter
av intervensjoner som er iverksatt i ulike deler av forebyggingsfeltet rettet mot
suicidal atferd.
NSSF har over tid opparbeidet en omfattende og variert forskningsvirksomhet
med hovedfokus på kliniske og epidemiologiske studier. Studiene har konsentrert
seg både om risikofaktorer og om effekter av forebyggende intervensjoner og
behandlinger. Senteret har et aktivt samarbeid med flere kliniske miljøer og
enheter, og får slik bidratt til kunnskapsutvikling samtidig som man får tilgang
til kliniske data. Men data blir også samlet inn gjennom andre kanaler. NSSF har
gjennom de senere år søkt å standardisere sin datainnsamling samt å utvikle et
standard metoderepertoar og et forskningsdatabasesystem for alle data generert
fra kliniske forskningsprosjekter. Dette arbeidet er under videreutvikling i tråd
med senterets økte satsning også på registerforskning.

NSSFs forskningsproduksjon
i 2012
For et senter av NSSFs størrelse er den vitenskapelige produksjonen høy. NSSF
publiserte i alt 27 arbeider i 2012, 19 av disse var i refereebaserte tidsskrifter og
2 i refereebaserte bøker. Forskere ved NSSF stod for i alt 23 presentasjoner ved
forskningskonferanser i løpet av 2012. I tillegg ble det holdt et meget høyt antall
foredrag og bidrag i undervisningssammenhenger der senterets forskere formidlet
sine forskningsgenererte kunnskaper. En samlet oversikt over alle NSSFs
forskningsprosjekter begynner på neste side.

Involvering av brukere
NSSF involverer brukere i sin forskning på forskjellige måter i de ulike forskningsprosjektene. I SIPEA-studien (s. 19) trekkes brukerrepresentanter inn i prosjektarbeidet knyttet til pasientforløp og samhandlingsforskningen. Et overordnet mål
med denne studien er å skaffe kunnskap som kan bidra til å utvikle mer differensiert
og tilpasset behandling for ulike undergrupper av de som i dag innlegges i
akuttpsykiatrien.
I studien intervjues 300 pasienter om deres egenopplevelse av hva de har behov
for, i hvilken grad de har fått den hjelpen de trenger og hva de har hatt nytte
av/eventuelt hva de mener ikke har vært gunstig. Som et ledd i å nå målet er det
også naturlig og nødvendig å diskutere resultatene fra ulike delstudier med
brukerrepresentanter. I andre studier har dialogen og tilbakemeldingene fra de
man studerer vært sentrale i utviklings- og utprøvingsfasen, som i prosjektet
”Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende suicidalatferd” (s. 16).
I prosjektet "STERK NOK - et mestringsfokusert oppfølgingsopplegg for unge som
har mottatt behandling for selvskading", er de deltakende ungdommene helt
sentrale både i driften av oppfølgingsopplegget (som i stor grad er brukerstyrt)
og i forhold til evalueringene som blir utført (s. 19).
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NSSFs forskningsprosjekter
Behandlingskjede ved villet egenskade – sykehusog kommunestudie
Prosjektleder: Lars Mehlum
Prosjektgruppe: Erlend Mork, Barbara Stanley, Ingeborg
Rossow og Elin Anita Fadum
Målsetting
Studien har som formål å:
• Kartlegge bruk av helsetjenester etter villet egenskade.
• Evaluere eksisterende rutiner for behandling av pasienter
innlagt for villet egenskade ved medisinske avdelinger med
øyeblikkelig hjelp-funksjon i Norge i lys av nasjonale og
internasjonale anbefalinger.
• Kartlegge rutiner og praksis i norske kommuner for behandling
og oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus etter
villet egenskade og henvises for oppfølging i det kommunale
hjelpeapparatet.
Prosjektstatus
Det er i 2012 foretatt analyse av data fra Norsk pasientregister
(NPR) koblet mot data fra norske sykehus om hvordan arbeidet
med pasienter innlagt for selvmordsforsøk er organisert. Analysene har lagt grunnen for å studere reinnleggelser i norske sykehus etter selvpåført intoksikasjon i en lengre tidsperiode (1999–
2011). Søknad om tilgang til data er sendt NPR. Data innsamlet
i 2006 fra kommunehelsetjenesten i hundre norske kommuner
har blitt brukt for å studere utbredelsen av behandlings- og oppfølgingstilbudet til villet egenskadepasienter på kommunalt nivå.
Publisering
En artikkel om bruk av helsetjenester etter villet egenskade
blant ungdom basert på data fra Ung i Norge-undersøkelsen
2002 er klar for innsending.
Finansiering
Studien er finansiert av Helsedirektoratet.

Depressive symptomer og suicidal atferd blant
universitetsstudenter i Kina
Prosjektledere: Ping Qin (Internasjonalt) og Xu Yang (Kina)
Prosjektgruppe: Ping Qin (Norge, Danmark), Xu Yang (Kina),
Zongkui Zhou (Kina) et al.
Kinas sosialøkonomi gjennomgår raske endringer, og psykisk
helse hos unge har med dette blitt en stor bekymring for det
offentlige. Dette prosjektet har som formål å undersøke forekomsten av depressive symptomer og suicidal atferd hos kinesiske
universitetsstudenter og å rette fokus mot viktige faktorer som
bidrar til dette problemet. En web-basert spørreundersøkelse
ble gjennomført i 2011, og det ble innsamlet data fra over 6000
studenter. Flere artikler er for øyeblikket under utarbeidelse fra
denne undersøkelsen. Prosjektet er en fortsettelse av Ping Qins
tidligere forskningssamarbeid i Danmark med Kina.
Finansiering
Prosjektet er i Kina støttet av The International Research
Foundation of Science og Technology Ministry of China.
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Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med
repeterende suicidalatferd – en randomisert,
kontrollert studie
Prosjektleder: Lars Mehlum
Prosjektgruppe: Berit Grøholt, Bo Larsson, Anita J. Tørmoen,
Maria Ramberg, Stine Laberg, Anne Mari Sund, Lien My Diep,
Barbara Stanley
Prosjektkoordinator: Egil Haga
Samarbeidspartnere: Alec Miller v/Montefiore Medical Centre,
Albert Einstein School of Medicine, New York, Katie Korslund
v/University of Washington, Eline Aas, Universitetet i Oslo,
Fredrik A. Walby, Anne Brager-Larsen
Styringsgruppe:
Edvard Hauff (leder for styringsgruppen fra og med 2008),
Lars Mehlum (leder for styringsgruppen til og med 2007),
John Eriksen (NOVA), Anne Reneflot (Nasjonalt folkehelseinstitutt), Berit Grøholt (Institutt for psykiatri, UiO og Sogn senter
for barne- og ungdomspsykiatri).
Prosjektet startet opp med inklusjon av pasienter i mai 2008.
I mars 2012 var 77 ungdommer (12-18 år) fra Oslo og Akershus
inkludert, og inklusjonen ble avsluttet.
Hovedmålsetting med prosjektet er å undersøke effekten av
dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med gjentatt villet
egenskade. Designet er en randomisert, kontrollert studie, og
DBT sammenlignes med vanlig behandling ved barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker.
Innhenting av data fra pasienter, som er med i prosjektet og
som er i behandling, går etter planen. Intervjuer av pasienter
ved terapislutt ble avsluttet i september 2012. Man har i høst
jobbet med å analysere dataene ved terapislutt, og den første
artikkelen vedrørende behandlingseffekt vil bli publisert tidlig
i 2013. Oppfølgingsintervjuer ett år etter behandlingsslutt
avsluttes i september 2013 og etterfølges av data-analyser og
publisering.
Man startet i 2011 arbeidet med planleggingen av langtids
oppfølgingsundersøkelser av deltakerne i studien 2 år og 10 år
etter avsluttet behandling (se egen omtale nedenfor). Oppfølgingsundersøkelsene er godkjent av REK, og oppfølgingen
på to-års tidspunkt er tildelt finansiering fra Norges forskningsråd. Datainnsamlingen ble påbegynt våren 2012, og stipendiat
er tilsatt fra 1. september 2012.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, Extrastiftelsen,
Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.
Publikasjoner
Tørmoen AJ, Rossow I, Mehlum L. Self-harm and suicide attempts
in adolescents - are they categorically or dimensionally different
phenomena? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
2012, Dec 27
Mehlum L. The risk of suicide attempt by a child or adolescent
is highest after a contact with a psychiatric department.
Commentary. Evidence Based Mental Health 2012 May; 15(2):44
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NSSFs forskningsprosjekter
Kongresspresentasjoner
Mehlum L Dialectical behaviour therapy for suicidal and selfharming adolescents. Invitert plenarforedrag ved German
Association for Dialectical Behaviour Therapy Conference,
Cologne, Germany 5. mai
Mehlum L. Dialectical behaviour therapy for suicidal and selfharming adolescents. Invitert plenarforedrag ved 14th European
Symposium on Suicide Research and Prevention, Tel Aviv
3.–7. september
Mehlum L. Increasing treatment provision and utilization among
suicidal and self-harming adolescents - experiences from a
recent treatment trial. Invitert foredrag ved møte i Academy
of Suicide Research under 14th European Symposium on Suicide
Research and Prevention, Tel Aviv 3.-7. september
Mehlum L. Achievements and future challenges in suicide
research. Invitert foredrag ved 14th European Symposium on
Suicide Research and Prevention, Tel Aviv 3.-7. september
Mehlum L. Dialectical behaviour therapy for suicidal and selfharming adolescents. Invitert plenarforedrag - The Michael
Kelleher Memorial Lecture ved Irish Association of Suicidology
16th Annual Conference, Tullow, Irland 11. oktober
Mehlum L. Randomized Control Study of Dialectical behaviour
therapy adapted for suicidal and self-harming adolescents.
Invitert foredrag ved ABCT 46th Annual Convention, National
Harbor, Maryland, USA, 15.-18. november
Mehlum L. Randomized Control Study of Dialectical behaviour
therapy adapted for suicidal and self-harming adolescents study implementation and secondary outcomes. Invitert
plenarforedrag ved ISITDBT Annual Meeting, National Harbor,
Maryland, USA, 17. november
Mork, L. Effektstudien av DBT for tenåringer med repeterende
selvskading og suicidalitet. DBT i Norge - hvor går vi? Foredrag
på 2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT)
Molde, 31. mai-1. juni
Laberg, S. Hvilke kliniske utfordringer går igjen hos norske DBTterapeuter? Innledning til paneldebatt v/Stine Laberg. 2. nasjonale
konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT) Molde, 31. mai1. juni

Langtidseffekten av dialektisk atferdsterapi (DBT)
vs. standard poliklinisk behandling for ungdom med
selvskadings- og suicidal atferd
Prosjektleder: Lars Mehlum
Prosjektgruppe: Berit Grøholt, Ruth-Kari Ramleth, Anita J.
Tørmoen, Maria Ramberg, Stine Laberg, Lien My Diep
Prosjektkoordinator: Egil Haga
Samarbeidspartnere
Alec Miller (Montefiore Medical Centre, Albert Einstein School
of Medicine, New York/Behavioral Tech), Barbara Stanley
(Columbia University, New York), Bo Larsson, NTNU, Anne Mari
Sund, NTNU
Bakgrunn
Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av effektstudien
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende
suicicdalatferd - en randomisert, kontrollert studie, der DBTbehandling sammenlignes med standard BUP-behandling.
Målsetting
Hovedmålsetting med prosjektet 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 oppfølgingsintervjuene vil de bli
undersøkt i forhold til psykisk helse, forekomst av selvskadingsog suicidalatferd 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 2 år etter avsluttet behandling er nå i
gang, og det er planlagt nye oppfølgingsintervjuer 10 år etter
avsluttet behandling.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Registerbasert forskning om selvmord og villet
egenskade
Prosjektleder: Ping Qin
Prosjektgruppe: Ping Qin, Lars Mehlum, Elin Anita Fadum
Dette nylig initierte prosjektet har som formål å gjennomføre
en rekke longitudinelle populasjonsbaserte epidemiologiske
studier om selvmord og villet egenskade, basert på eksisterende
norske registre. Den store mengden av persondata som tidligere
har blitt registrert i forskjellige nasjonale registre og store
databaser, vil gjøre det mulig å hente ut data på individnivå
med mange forskjellige variabler for å studere den kontekstuelle
påvirkningen på risiko for selvmord.
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NSSFs forskningsprosjekter
Prioriteringer for de kommende årene vil for eksempel være:
• Validering av registerdata for selvmordsdødsfall og villet
egenskade
• Vurdering av risiko for suicidal atferd hos pasienter som er
behandlet for psykiske lidelser
• Evaluering av forløpet av og risiko for gjentatt suicidal atferd
etter behandling hos mennesker som er behandlet for villet
egenskade
• Undersøkelse av hvilken påvirkning belastende livshendelser
og stress i barndommen har for risiko for suicidal atferd hos
ungdom og unge voksne
• Sosial utvikling hos mennesker som er blitt behandlet for
villet egenskade.
I kraft av å knytte flere lands nasjonale registre sammen, blir
dette prosjektet en av de største og mest omfattende undersøkelser av suicidal atferd på verdensbasis.
Undersøkelsen har et stort potensial til mer presist og oppdatert
å kunne beskrive risikofaktorer for suicidal atferd og hvordan
kontakt med hjelpeapparatet påvirker denne risikoen. Dette vil
være av stor betydning for planlegging og videreutvikling av
helsetjenestetilbud og intervensjonsstrategier for å redusere
tapte leveår og tapt livskvalitet.
Finansiering
Prosjektet har søkt om støtte fra Helsedirektoratet.

Risiko for selvmord assosiert med
HIV/AIDS-sykdom
Prosjekleder: Ping Qin
Prosjektgruppe: Lars Mehlum, Cun-Xian Jia
Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for registerforskning
ved Århus Universitet, Centre for suicide prevention research
ved University of Shendong, Jinan, Kina og NSSF
Prosjektbeskrivelse
En rekke alvorlige somatiske sykdommer er tidligere vist å
medføre økt risiko for selvmord. Med den stadige spredningen
av HIV og AIDS i mange deler av verden, også i Norge, har
sammenhengen mellom HIV/AIDS, psykisk helse og selvmordsrisiko gitt opphav til økende bekymring. I en ny studie har NSSF
samarbeidet med forskere i Kina og Danmark om å studere
risiko for selvmord hos personer med HIV/AIDS. Ved å bruke
data fra danske registre med om lag 10 000 personer som døde
i selvmord og 190 000 kontrollpersoner, fant man en klar overdødelighet ved selvmord hos personer med HIV/AIDS-sykdom.
Personer som i tillegg hadde psykisk lidelse, hadde en særlig
stor risiko. En stor andel av dem som senere tok sitt liv, hadde
utviklet psykisk lidelse etter å ha mottatt sin HIV/AIDS-diagnose.
Selvmordsrisikoen var noe større i årene før introduksjon av de
nye antivirale legemidlene (HAART), men var fortsatt betydelig
økt også i tiden etter at denne behandlingen ble tilgjengelig.
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Studien peker på behovet for å styrke innsatsen i selvmordsforebygging blant personer med HIV/AIDS, blant annet gjennom
å bedre rutiner og kompetanse hos klinikere i å vurdere og
håndtere selvmordsrisiko både i akuttfasen og i den videre
behandlingsplanleggingen.
Publikasjon:
Jia C-X, Mehlum L, Qin P. AIDS/HIV infection, comorbid
psychiatric illness, and risk for subsequent suicide: a nationwide
register linkage study. Journal of Clinical Psychiatry 2012, 4th
September.

Risiko for selvmord i forbindelse med
diagnostisering av alvorlig fysisk sykdom
Prosjektleder: Ping Qin
Prosjektgruppe: Ping Qin (Norge, Danmark), Roger Webb
(UK), Henrik Toft Sørensen (Danmark), Cunxian Jia (Kina),
Nav Kapur (UK), Keith Hawton (UK), Lars Mehlum (Norge),
Preben Bo Mortensen (Danmark)
Alvorlig fysisk sykdom kan påvirke menneskers liv på mange
måter, og dens innflytelse kan bli kronisk. Mange mennesker
kan ikke klare å leve med sykdom og velger å dø ved selvmord.
Formålet med prosjektet er å undersøke selvmordsrisiko i forbindelse med en lang rekke alvorlige sykdommer, og å undersøke
mulig effektmodifikasjon av psykiatriske, demografiske eller
sosioøkonomiske faktorer. Dette prosjektet ble finansiert av
Sygekassernes Helsefond i Danmark da Qin arbeidet ved Centrum
for Registerforskning ved Aarhus Universitet I Danmark. Hun
har fullført det gjenstående arbeidet med dette prosjektet etter
at hun begynte å arbeide for NSSF.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av Sygekassernes Helsefond, Danmark.
Publikasjoner:
Qin P, Hawton K, Mortensen PB, Webb R. Suicide risk in relation
to physical illness and comorbid psychiatric disorder (til vurdering
ved Archives of Internal Medicine).
Jia CX, Mehlum L, Qin P. AIDS/HIV infection, comorbid psychiatric
illness, and risk for subsequent suicide: a nationwide register
linkage study. J Clin Psychiatry. 2012 Oct; 73(10):1315-21.
doi: 10.4088/JCP.12m07814. Epub 2012 Sep 4.
Webb RT, Kontopantelis E, Doran T, Qin P, Creed F, Kapur N.
Risk of self-harm in physically ill patients in UK primary care.
J Psychosom Res. 2012 Aug; 73(2):92-7. Epub 2012 Jun 18.
Qin P, Webb R, Kapur N, Sørensen HT. Hospitalization for physical
illness and risk of subsequent suicide: a population study. J
Intern Med. 2012 Jul 9. doi: 10.1111/j.1365-2796.2012.02572.x.
[Epub ahead of print]
Webb RT, Kontopantelis E, Doran T, Qin P, Creed F, Kapur N.
Suicide risk in primary care patients with major physical diseases:
a case-control study. Arch Gen Psychiatry. 2012 Mar;69(3):25664. Erratum in: Arch Gen Psychiatry. 2012 Jul;69(7):671.
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NSSFs forskningsprosjekter
SIPEA- Suicidale pasienter innlagt i PAM - Helse
Bergen – en prospektiv oppfølgingsundersøkelse
Prosjektansvarlig v/NSSF: Lars Mehlum
Prosjektansvarlig i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen:
Ketil Joachim Ødegaard
Prosjektmedarbeidere: Liv Mellesdal, Hugo Jørgensen,
Tore Wentzel-Larsen og Rolf Gjestad

Johansen IH, Mellesdal L, Jørgensen HA, Hunskaar S.
Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient
characteristics and referring agents. A prospective study. Nord
J Psychiatry. 2012 Feb; 66 (1):40-48.

STERK NOK - et mestringsfokusert oppfølgingsopplegg for unge som har mottatt behandling
for selvskading

Målsetting

Prosjektleder: Lars Mehlum

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.

Prosjektansvarlig: Anita Johanna Tørmoen

Studien kartlegger forløpet til en kohort som består av 7000
pasienter. Studiestart var 1. mai 2005 og pasientene skal følges
til utgangen av 2015. Studien har hovedfokus på problemer
knyttet til selvmordsrisiko ved innleggelse og i forløpet 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. 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.
Studien er todelt og består av en kohortstudie og en utdypende
intervjuundersøkelse.
Prosjektstatus
Del I, kohortstudien: Omfatter alle innleggelser fra opptaksområdet. Fra studiestart i 2005 til desember 2012 er ca. 6000
pasienter med ca. 14 500 innleggelser inkludert. Det gjøres
flere delstudier med utgangspunkt i både hele kohorten og
undergrupper. Utfallsmål er villet egenskade-innleggelser i
somatisk sykehus, selvmord og uplanlagte reinnleggelser i
psykiatrien. Inklusjon vil foregå til 7000 pasienter er inkludert.
Del II: Det er gjennomført utdypende intervjuundersøkelse med
300 ikke-psykotiske pasienter bestående av et randomisert
utvalg fra kohorten som var innlagt på grunn av selvmordsrisiko.
Pasientene som samtykket i å delta, gjennomgikk et semistrukturert intervju under akuttinnleggelse og et oppfølgingsintervju
på telefon ca. et halvt år etter. Utfallsmålene er de samme som
for kohortstudien, men for disse pasientene er det i tillegg til
registerbaserte data også innhentet pasientenes egenrapporterte
informasjon om selvmordsatferd, så vel som egenrapportert
informasjon om kliniske variabler og oppfølgingsvariabler.
Publikasjoner:
Kroken RA, Mellesdal LS, Wentzel-Larsen T, Jørgensen HA,
Johnsen E.
Time-dependent effect analysis of antipsychotic treatment in
a naturalistic cohort study of patients with schizophrenia. Eur
Psychiatry. 2012 (7); 489-95.

Samarbeidspartnere: professor Alec Miller ved Montefiore
Medical Centre, Albert Einstein School of Medicine, New York,
psykolog Gjertrud Kvalstad ved St.Olavs hospital og sosionom
Svanhild Villa Nesje ved R.O.B.U.S.T.-klinikken Sjukehuset Møre
og Romsdal.
Våren 2012 startet NSSF opp et faglig utviklingsarbeid med
mål om å etablere et mestringsfokusert og delvis brukerstyrt
oppfølgingsopplegg for selvskadende ungdommer i samarbeid
med utvalgte helseforetak. Våren 2012 ble en forsker tilsatt
som prosjektansvarlig i halv stilling.
Den faglige utviklingen av oppfølgingsopplegget startet med
at forskeren intervjuet noen tidligere pasienter om relevante
tema i et slikt oppfølgingsopplegg, og gjennomførte samarbeidsmøter med relevante fagmiljøer i utlandet. Videre ble arbeidet
med å oversette og utvikle innhold og evalueringsinstrumenter
fra terapiutviklere i USA startet opp.
Relevante kliniske enheter ble rekruttert til et samarbeid om
å tilby oppfølgingsopplegget, og det ble utviklet studieprotokoll,
informasjonsmateriell og nødvendige samtykkeskriv beregnet
til bruk overfor pasientene og deres familier. Enhetene
R.O.B.U.S.T.- klinikken i Molde ved Sjukehuset Møre og Romsdal,
samt BUP-klinikk Lian ved St. Olavs hospital inngikk
samarbeidsavtale om å rekruttere pasienter.
I andre halvår av 2012 ble arbeidet med å rekruttere og utrede
pasienter startet. Prosjektleder utviklet en perm med informasjon
og læringsmateriell til brukerne, som beskriver struktur og innhold. Videre ble det utviklet en skriftlig veiledning til terapeutene
som skulle lede gruppene. Tilbudet gikk ut til enkelte pasienter
mellom 12 og 25 år som hadde mottatt Dialektisk Atferdsterapi
for gjentatt selvskading og suicidalitet. St. Olavs hospital startet
i september med ukentlige oppfølginger av seks jenter i regi
av poliklinikken. Denne oppfølgingen avsluttes og evalueres i
februar 2013.
Telefonveiledning gis fortløpende annenhver uke til gruppelederne med forsker og behandlingsutvikler Alec Miller som
ansvarlig veileder.
Finansiering
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
Presentasjon:
Innholdet i STERK NOK ble presentert i en sesjon på 2. nasjonale
konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT) i Molde 31. mai.
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NSSFs forskningsprosjekter
Suicide Assessment Scale (SUAS-S)
Prosjektleder: Bjørn Koldsland
Prosjektmedarbeidere: Lars Mehlum, Lien My Diep, Liv
Mellesdal og Fredrik A. Walby
Prosjektets mål er å undersøke de psykometriske egenskapene
til skalaen Suicide Assessment Scale (SUAS) samt andre
suicidologiske måleskalaer, og bygget på selvutfylte og
intervjuskårete data fra i alt 53 pasienter henvist til behandling
ved Ringerike psykiatriske senter for ikke-psykotiske lidelser.
Det ble undersøkt i hvilken grad den norske utgaven av Suicide
Assessment Scale - selvutfylt versjon, var bedre egnet til å
fange opp suicidalitet enn eksisterende instrumenter og kliniske
intervjuer.
Finansiering
Prosjektet finansieres av Ringerike psykiatriske senter og NSSF.
Publikasjoner:
Koldsland BO, Mehlum L, Mellesdal LS, Walby FA, & Diep LM
(2012). The suicide assessment scale: Psychometric properties
of a Norwegian language version. BMC Res Notes, 5, 417. doi:
10.1186/1756-0500-5-417

Suicidal atferd hos pasienter med schizofreni og
bipolar lidelse – del av Tematisk område psykotiske
lidelser (TOP)
Prosjektmedarbeidere: Erlend Mork, Lars Mehlum og Fredrik
A. Walby
Samarbeidspartnere: Ole A Andreassen og Ingrid Melle, Oslo
universitetssykehus og associate professor Jill M HarkavyFriedman, Columbia University, New York
TOP-studien baserer seg på et omfattende datamateriale fra
pasienter med psykotiske lidelser. Materialet er samlet inn ved
psykiatriske behandlingsenheter ved sykehusene i Oslo. Personer
med schizofreni har en forhøyet risiko for å dø ved selvmord,
og suicidal atferd er en sentral risikofaktor for selvmord i denne
pasientgruppen. I denne delstudien er målet å øke kunnskapen
om mekanismer og karakteristika ved suicidal atferd og selvskading uten suicidal intensjon hos pasienter med psykotiske
lidelser. Vi vet per i dag blant annet svært lite om forekomst
og karakteristika ved selvskading i denne pasientgruppen.
Inklusjon av pasienter er avsluttet. NSSF har så langt bidratt
på 8 artikler i TOP-studien, hvorav to artikler er publisert i 2012.
Publikasjoner:
Mork E, Mehlum L, Barret EA, Agartz I, Harkavy-Friedman JM,
Lorentzen S, Melle I, Andreassen O, Walby F. Self harm in
patients with schizophrenia spectrum disorders. Archives Suicide
Res. 2012 Apr;16(2):111-23.
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Larsson S, Andreassen OA., Aas M., Røssberg JI, Mork E, Steen
NE, Barrett EA, Lagerberg TV, Peleikis D, Agartz I, Melle I,
Lorentzen S. High prevalence of childhood trauma in a catchment
area sample of patients with schizophrenia spectrum disorder
and bipolar disorder. Comprehensive Psychiatry. 2012 Aug 15.

Family-Based Treatment of Depressed Adolescents:
A Randomized Controlled Trial with Clinic-referred
adolescents
Prosjektgruppe: Pravin Israel (AHUS), Lars Mehlum,
Guy Diamond (University of Pennsylvania, USA)
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.
Hovedstudien tester behandlingseffekt av en evidensbasert
familiebehandling for ungdom med moderat-til-alvorlig
depresjon (Tilknytningsbasert familieterapi) ved å sammenligne
den med behandlingen som vanligvis gis på poliklinikken.
Studien har et særlig fokus på selvmordstanker og negative
livshendelser.
Denne studien utføres i et samarbeid med AHUS og forskergruppen omkring seniorforsker Pravin Israel og med terapiutvikler
for Tilknytningsbasert familieterapi, Guy Diamond i USA.
Prosjektet fikk tildelt driftsmidler senhøstes 2012, og
stipendiatstilling er utlyst.
Finansiering
Helse Sør-Øst RHF
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Utkast til Handlingsplan for forebygging av selvmord
og selvskading
23. mars 2012 arrangerte Helsedirektoratet et rådslag med tanke på å utarbeide en nasjonal handlingsplan for
forebygging av selvmord og selvskading. Erlend Mork og Fredrik A. Walby deltok på rådslaget og holdt foredrag på
vegne av NSSF. I juni 2012 fikk NSSF i oppdrag fra Helsedirektoratet å lede arbeidet med å utarbeide et utkast til
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Av mandatet fremgår at «Handlingsplanen skal ha som
hovedmål å redusere selvmordsratene i Norge, samt redusere forekomsten av selvskading. Handlingsplanen skal være
kunnskapsbasert, rette seg mot et bredt spekter i samfunnet og ha et særskilt fokus på tidlig intervensjon og
forebygging på de arenaene der barn, unge, voksne og gamle lever sine liv.»
Oppstartsmøte ble gjennomført 28. august 2012, der det ble nedsatt en kjernearbeidsgruppe, en bredt sammensatt
utvidet arbeidsgruppe og en referansegruppe. NSSF var representert i dette arbeidet ved arbeidsgruppeleder
Erlend Mork og sekretær for arbeidsgruppen, Anita Kjølsrud. Arbeidet ble gjennomført i form av arbeidsgruppemøter,
heldagsseminar med alle grupper til stede og innsending av bidrag. Utkast til Handlingsplan for forebygging av
selvmord og selvskading ble, i tråd med oppdraget, oversendt Helsedirektoratet 22. november 2012.

Pasientsikkerhetskampanjen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har ansvaret for prosjektet “I trygge hender 2011-2013” som er en
nasjonal pasientsikkerhetskampanje (http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender). Hensikten
med kampanjen er å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge.
Det ble i 2011 nedsatt en nasjonal ekspertgruppe på området. Ewa Ness ble av Kunnskapssenteret oppnevnt som
leder av ekspertgruppen, Fredrik A. Walby deltar som representant fra NSSF. Gruppen har drøftet en lang rekke mulige
innsatsområder for økt pasientsikkerhet innen psykisk helse. Blant annet på bakgrunn av funn i internasjonal
pasientsikkerhetslitteratur ble selvmordsproblematikk valgt som innsatsområde. Det er utviklet en tiltakspakke for
å sjekke i hvor stor grad selvmordsrisikovurderinger gjøres ved innkomst på akuttpsykiatriske avdelinger og en metode
for å måle dette. Opplegget er i ferd med å bli pilotert i to utvalgte foretak med sikte på implementering nasjonalt
i 2013. Alle helseforetak vil da bli invitert til å være med. Vi tror Pasientsikkerhetskampanjen kan være et nyttig tiltak
for å øke etterlevelsen av de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, og den vil
forhåpentligvis medvirke til bedre risikohåndteringskultur innenfor psykisk helse.
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Risikofaktorer for suicidalitet
blant etniske minoriteter
NSSF gjennomførte på oppdrag fra Helsedirektoratet en kunnskapsoppsummering
av internasjonal forskning om forekomst og risikofaktorer for selvmord blant etniske
minoriteter publisert i 2010. Senteret arbeidet i 2011 med en ny kunnskapsoppsummering om selvmordsatferd i tilsvarende gruppe, denne ble ferdigstilt i 2012.
Samtidig har NSSF med midler fra stiftelsen Helse og rehabilitering utført en
epidemiologisk studie av forekomst av selvskading og selvmordsatferd blant norsk
etnisk minoritetsungdom. Det er i 2012 publisert en vitenskapelig artikkel fra dette
arbeidet og et bokkapittel. Norsk forskning på suicidal og selvskadende atferd blant
etniske minoriteter er nærmest ikke-eksisterende, og det er et stort behov for slik
forskning. Våre første studier viser at selvskading og selvmordsforsøk er minst like
vanlig blant minoritetsungdom som blant ungdom med norsk etnisk bakgrunn. Det
er imidlertid fortsatt store kunnskapsmangler på dette området i Norge, og NSSF
arbeider med planer om videre studier med basis i innsamlede data og data som
kan innsamles via kobling av registre.
NSSF etablerte i 2012 et samarbeid med University of South Australia, Adelaide
og National University of Malaysia, Kualalumpur om å skrive en bok om emnet
Etniske minoriteter og suicidal atferd.
Presentasjoner
Nrugham L: Litteraturgjennomgang. Invitert foredrag, workshop arrangert av Special Interest
Group on Culture and Suicidal Behaviour of IASP on Suicidal Behaviour Among Immigrants
in Europe. Berlin 26.-27. januar
Nrugham L, Procter N, Thambu M: Symposium på 5th Asia Pacific Conference of the
International Association for Suicide Prevention. Chennai 29. november-2. desember

Publikasjoner
Nrugham L, Prakash VV, & Silviken A (2012). Suicidal behaviour among adolescents Advances
in Psychology Research (Vol. 92).
Tørmoen A, Rossow I, Larsson B, & Mehlum L. (2012). Nonsuicidal self-harm and suicide
attempts in adolescents: differences in kind or in degree? Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol,
1-9. doi: 10.1007/s00127-012-0646-y
Foto: Anne Silviken

Sikring av broer – et aktuelt
selvmordsforebyggende tiltak i Norge?
Prosjektleder: Latha Nrugham
Prosjektmedarbeider: Aleksandra Sæheim, masterstudent i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, ved UiO

Vegdirektoratet vurderer å sikre flere norske broer, men siden det i dag er ukjent hvordan fenomenet selvmord ved
utsprang fra bro ser ut i Norge, er det behov for å kartlegge fenomenet før man igangsetter kostbare forebyggende
tiltak. Gjennomførte selvmord ved utsprang fra bro i Norge i perioden 1999–2010 blir studert slik at tiden før og
etter brosikring i Fredrikstad og Tromsø blir kartlagt. Utvalget er personer med norsk personnummer der dødsfall er
blitt registrert i dødsårsaksregisteret, og der selvmord ved utsprang fra høyt sted er satt som kode. Prosjektet er
godkjent av Regional etisk komité og Politidirektoratet, men avventer godkjenning fra Datatilsynet.
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Innledning
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har som mål for sin utdanningsvirksomhet:

1.

Å bidra til at fagpersoner innen helsevesenet og andre relevante tjenester har tilstrekkelig
kompetanse til å iverksette og drive selvmordsforebyggende tiltak.

2.

Å bidra til at helsearbeidere som har jevnlig kontakt med pasienter med økt risiko for
suicidal atferd, har tilstrekkelig kompetanse til å forebygge selvmord gjennom
behandlingsmessige og miljørettede tiltak.

3.

Å bidra til andres utdanningstiltak innen selvmordsforebygging gjennom rådgivning.

NSSF har faste utdanningsprogram og årlige kurs, og bidrar i tillegg med forelesninger på utdanningsprogram ved universiteter
og høyskoler, ved helseforetak og på relevante arrangementer og konferanser.

Masterprogram – studieretning
i selvmordsforebyggende arbeid
NSSF har ansvar for fagutvikling og undervisning på studieretning i selvmordsforebyggende arbeid på Masterprogrammet
i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO, 20 studenter per kull, med opptak annet hvert år. Studiet er et
deltids erfaringsbasert utdanningsprogram for yrkesgrupper som er i kontakt med pasienter/klienter med økt risiko for
suicidal atferd, eller som jobber med selvmordsforebyggende tiltak i andre sammenhenger. Målet for utdanningen er å
utdanne fagpersonell til å drive praktisk og vitenskapelig arbeid innen selvmordsforebygging. Studentene skal få kompetanse
til å forske og utvikle ny kunnskap, samt å gjennomføre evidensbaserte tiltak innen praksisfeltet.
Syv studenter har i løpet av 2012 levert masteroppgave i suicidologi og oppnådd graden Master i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer. Masteroppgavene er publisert på DUO - digitale utgivelser ved UiO. Vi har 20 studenter
registrert på studieretningen i selvmordsforebygging.
Publikasjoner:
Kjølsrud, A. (2012) Master i selvmordsforebyggende arbeid. Suicidologi 2012; 17(2):32
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Utdanning i
Dialektisk atferdsterapi (DBT)
NSSF har siden 2008 tilbudt utdanningsprogram i Dialektisk atferdsterapi (DBT) for
terapeuter. Helsedirektoratet støtter initiativet ved årlige tildelinger til drift og utvikling
av programmet.
Dialektisk atferdsterapi integrerer kunnskap fra atferdsterapi, kognitiv terapi og læringsterapi samt dialektisk og østlig (zen) filosofi. Terapiformen benyttes i dag overfor
ungdom og voksne med gjentatt selvskadende atferd og emosjonell dysregulering og
ved depresjon, rusproblematikk og spiseforstyrrelser.
NSSF samarbeider med Behavioral Tech (BTECH) i USA om gjennomføring av utdanningen.
Undervisningsspråk og -materiell er derfor fortsatt hovedsakelig på engelsk, men vårt
mål er å tilby utdanningen med norsk som undervisningsspråk innen 2014.
DBT-utdanningen og vårt øvrige tilbud i DBT har blitt godt mottatt. Hittil er ca. 140
utdannet gjennom vårt utdanningsprogram. Det er utdannet 4 kull og ca. 18-20 DBTteam. I 2012 gjennomførte vi utdanning av et kull med 13 kandidater som kvalifiserte
seg til å gå inn i eksisterende team.
En viktig suksessfaktor for mange DBT-team er å fortsette med regelmessig teamveiledning
etter endt utdanning. NSSF har styrket dette tilbudet i 2012.
DBT er en ressurskrevende terapiform, og vi ser at klinikkene trenger lang modningstid
før de tar beslutning om en ev. deltakelse. Det er behov for regelmessige aktiviteter
for å nå målgruppen, for forståelse og forankring av terapiformen og for å gjøre DBT
enda mer kjent som behandlingsform. Dette gjøres bl.a. gjennom introduksjons- og
orienteringsmøter i klinikkene, avholdelse av klinikkinterne kurs, åpne kurs, telefonhenvendelser til klinikkene og deltakelse på konferanser, stand etc.
Konferanse:
2. nasjonale nettverks- og erfaringskonferanse i DBT ble arrangert i Molde 31. mai-1. juni 2012
i samarbeid med DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T.

Kurs i klinisk suicidologi og
selvskadingsproblematikk
NSSF arrangerer årlig 3-dagers kurs i kronisk suicidalitet for spesialister i psykologi og
psykiatri. Årets kurs ble holdt 17.–19. oktober der 22 psykologer og 18 leger deltok.
Vi tilbyr også kurs i selvmordsrisikovurdering og kronisk suicidalitet for ansatte i
helseforetak. Disse kursene må være forankret hos ledelsen ved institusjonen og del
av et kompetanse-hevingstiltak. Det har vært avholdt tre helseforetakskurs dette året,
i helseregion Nord og helseregion Sør-øst. Tid for Liv - undervisningsmateriell om
vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter, er på forespørsel sendt til 11 klinikker innen
psykisk helsevern dette året. Undervisningsmateriellet tar for seg sentrale tema og
problemstillinger i møte med pasienter som har gjort villet egenskade. NSSF arrangerer
årlig dagskurs med tema suicidalitet, selvskading og emosjonell dysregulering. Kurset
er, i tillegg til å være en introduksjon til Dialektisk atferdsterapi, et kompetansehevende
kurs for førstelinjetjenesten i å avdekke selvskading.
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Innledning
NSSFs målgrupper for formidling er nøkkelpersonell i det selvmordsforebyggende arbeidet: Forskere som utvikler ny
kunnskap, klinikere som møter pasienter i selvmordsfare, lærere ved universiteter og høgskoler som står sentralt i utdanningen
av helsepersonell, lærere, prester og politifolk samt øvrige ansatte i helsevesenet og sosialomsorgen, og folk som gjør en
innsats i frivillige organisasjoner. I tillegg kan nevnes journalister, som er aktuelle samarbeidspartnere når det gjelder å
formidle kunnskap om selvmord og selvmordsatferd. Viktige formidlingskanaler er tidsskriftet Suicidologi, våre nettportaler
og formidling via eksterne medier. Vårt arbeid overfor medier er under utvikling og intensivering.

Tidsskriftet Suicidologi
Tidsskriftet Suicidologi utkommer tre ganger i året. I 2012 ble tidsskriftets 17. årgang
utgitt. Suicidologi er det eneste fagtidsskriftet på sitt område i Nord-Europa og fyller
en viktig formidlingsfunksjon overfor store grupper av fagfolk i helsesektor og andre
hjelperyrker. Suicidologi 1/2012 (primo april) hadde tema “Erfaring med implementering
av nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord”. Suicidologi 2/2012 (ultimo
august) hadde tema “Treatment engagement: Hvordan motivere pasienter inn i
behandling og få dem til å gjennomføre den?” Suicidologi 3/2012, som utkom medio
desember, hadde tema “Traumatisk stress og suicidalitetsrisiko”.
Tidsskriftets papirutgave har ca. 5000 abonnenter i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg
publiseres alle artikler i fulltekst på vårt nettsted www.selvmord.no, som også har eget
søkeprogram.
Suicidologi er et fagfellevurdert tidsskrift, hvilket innebærer at hver artikkel vurderes
av minst to fagfeller utenfor redaksjonen. Dette har styrket tidsskriftets positive utvikling
med flere innsendte artikkelmanus enn tidligere. Suicidologis redaksjon består av
redaktør Lars Mehlum, assisterende redaktør Latha Nrugham og redaksjonssekretær
Hanne Holmesland, sistnevnte er ansatt i 50 % stilling for Suicidologi. I 2012 var
Suicidologis redaksjonskomité: Kim Larsen, Erlend Mork, Arne Thorvik, Anita J. Tørmoen,
Fredrik A. Walby og Kirsti Amundsen foruten Lars Mehlum og Latha Nrugham.
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Internett
Internett er en viktig kilde for mange som søker etter informasjon og kunnskap om selvmord. Vårt hovednettsted
www.selvmord.no ble relansert i november 2012. Som nasjonalt kompetansesenter utvikler vi kontinuerlig dette nettstedet
for at det skal fungere som en nasjonal kompetansekilde for selvmordsforskning og forebygging av selvmord. Ettersom
mengden av stoff stadig øker, har vi sett det som svært nødvendig å gjøre nettsidene mer tilgjengelige og funksjonelle
både for gamle og nye brukere. Vi nevner spesielt:
• Ny design og funksjonalitet er lansert. Nytt stoff er lagt ut for å imøtekomme ulike
målgrupper, det være seg forskere, helsearbeidere, journalister og mennesker i krise.
• Flere pekere skal lette tilgangen til den store mengden med kunnskap som nettstedet
rommer.
• Nettstedet har nytt søkeprogram.
• For mennesker i krise har vi på forsiden rettet fokus mot krisehjelp.
• For medier og presse er det egen portalside.
Vi har ulike spesialiserte nettsteder:
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/ – NSSFs side på nettstedet til
Universitetet i Oslo. Siden er hovedsakelig beregnet på forskere og studenter på og utenfor UiO.
www.selvskading.info – for ungdom. Ungdom som skader seg selv med vilje har her et nettsted
med kvalitetssikret og oppdatert informasjon om selvskading, med særlig vekt på behandlingsmuligheter og hvor man kan få hjelp. Videoblogg og FAQ er brukt som formidlingsverktøy. Her finnes også
informasjon for venner og familie.
www.dbt.no – om dialektisk atferdsterapi. Dette er en nettressurs for DBT-team, DBT-terapeuter
og andre som er interessert i DBT i behandling av pasienter med selvskadende atferd. Her finnes
aktuelt fagstoff, informasjon om NSSFs tilbud innen DBT-utdanning, kurs og seminar osv. Man
kan laste ned brosjyrer og bestille materiell.
www.nordicsuicideprevention.org – Nordisk konsortium for selvmordsforebygging (NSP) ble
stiftet i 2008 og presenterer her info om konsortiet, strategier for selvmordsforebygging i de
nordiske land, konferanser, forskningssamarbeid m.m. NSSF spiller en sentral rolle i konsortiet og
drifter også dette nettstedet.
www.iasp2013.org – Om verdenskongressen 2013 The XXVII World Congress of The International
Association for Suicide Prevention. Dette er nettstedet for kongressen som NSSF har fått æren
av å arrangere for IASP i september 2013. Tema for kongressen er Preventing suicidal behaviour
on five continents - Innovative treatments and interventions.
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Kunnskapsbaser: Internett og fagbibliotek
NSSF formidler kunnskap via universitetets nettsider, selvmord.no og via fagbiblioteket.

Internett
På selvmord.no presenteres en kunnskapsbase som over mange år har blitt meget innholdsrik og i dag teller rundt 1000
filer. Kunnskapsbasen vedlikeholdes og utvikles hele tiden. Den inneholder alle tidligere artikler i Suicidologi, suicidologiske
forskningsprosjekter, oversikt over norske forskningsartikler publisert internasjonalt, avhandlinger, faglige retningslinjer
for forebygging av selvmord, læremidler, informasjon om undervisningsprogrammer, databaser og veiledninger i litteratursøking,
selvmordsstatistikk, lister over anbefalt litteratur, lenkebibliotek med nasjonale og internasjonale ressurser samt krisehjelp
på norsk, engelsk og samisk. Det finnes søkefunksjoner til kunnskapsbasen.

Fagbibliotek
NSSF driver et eget suicidologisk fagbibliotek som er tilgjengelig for fagfolk og studenter fra hele landet. Masterstudentene
våre med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid får spesialservice. En egen søkeveileder er utvidet og oppdatert for
studenter og andre som skal søke etter suicidologisk litteratur i Medline, verdens største medisinske litteraturdatabase.
Bokstammen teller rundt 1900 titler, dvs. bøker, avhandlinger, hovedoppgaver, offentlige publikasjoner, undervisningssett
og filmer. De fleste publikasjonene er søkbare i det nasjonale biblioteksystemet Bibsys. Vi kjøper inn all ny suicidologisk
litteratur som er relevant for oss, både forskningsbasert og/eller klinisk orientert litteratur, samt skjønnlitteratur. Selv om
bokstammen er liten sammenlignet med andre bibliotek, er vi alene i Norge om å eie et så rikholdig utvalg av suicidologisk
faglitteratur. Vi driver nasjonal utlånsvirksomhet og låner også ut bøkene via andre bibliotek (fjernlån).

NSSF i mediene
NSSFs samarbeid med medier har til hensikt å bidra til at NSSF mer effektivt skal kunne
formidle kunnskap generert fra senterets forsknings- og utdanningsvirksomhet. Den
overordnede mediestrategien vår er å kommunisere kunnskapsbasert informasjon som
et grunnlag for at mediene skal kunne spre saklig informasjon om samfunnsproblemet
selvmord, og om hva som kan gjøres for å forebygge selvmord.
NSSF har hatt et meget konstruktivt samarbeid med mediene og deres organisasjoner
gjennom en årrekke, blant annet med Norsk Presseforbund gjennom revisjon av Vær
varsom-plakaten og utvikling av en veileder for journalister i omtale av selvmord som
tema. NSSF samarbeider også fortløpende med redaksjoner og journalister. Vi ønsker
å fortsette med å styrke og utvide dette arbeidet.
I 2012 har vi blant annet ferdigstilt utarbeidelsen av faktaark om selvmord, som er spesielt tilpasset presse og andre målgrupper uten klinisk bakgrunn. Vi har hatt en vellykket
nord- og østeuropeisk lansering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september,
hvor myter om selvmord ble motbevist. På selvmord.no har vi i 2012 fått egne områder
for medier, hvor kortfattet og korrekt informasjon om tematikken er svært tilgjengelig.
På selvmord.no jobber vi også fortløpende med å presentere aktuelle saker som har
nyhetsinteresse. Mediebildet følges tett gjennom Opoint medieovervåkning, og vi er
proaktive i kontakt med redaksjoner. Arbeidet med bearbeiding og nyutvikling av ulike
former for informasjonsmateriell, både trykket og digitalt, er konstant, og med det beveger vi oss mot en mer synlig og helhetlig profil.
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Mediedekning NSSF 2012 – antall saker
ABC Nyheter (1)
Vårt Land (3)

Aftenposten (4)
Agderavisen (2)
Bergens Tidende (2)
Utenlandske medier (4)

VG (7)
Vestfold Blad (3)
Varden (3)

Framtida (1)
Fredrikstad
Blad (4)
Haugesunds
Avis (1)
Journalen Hioa
(2)

Tønsberg Blad (2)
Tv2 (2)
Telemarksavisa
(3)
Stjørdalens Blad (1)
Sidetmedord.no (2)
Sciencenordic.com (2)
Romsdals Budstikke (1)
Romerikes Blad (2)
Radio Norge (2)

NRK (13)

Nyhetene 24.no (2)

Radio Østfold (1)
Origo.no (1)

Våre forskere i medier
Vår senterleder Lars Mehlum er ofte i kontakt med mediene, og da gjerne i forhold til saker som går på et mer
samfunnsmessig og overordnet plan. Han henviser pressen videre til aktuelle forskere hos oss etter hvilket tema forespørselen
gjelder. I 2012 har Mehlum blant annet blitt intervjuet av TV2 Nyhetskanalen, Kinesisk TV (CNC World) og uttalt seg i seks
radiosaker hvorav fire på NRK Radio. Han er også sitert i andre medier, både digitalt og på papir.
• Sommeren 2012 var det i noen uker massiv dekning av selvmord i psykiatrien og registrering av selvmordsforsøk.
NSSFs forsker Fredrik A. Walby svarte på spørsmål om selvmord på VGs nettprat TETT på NETT. I samme periode svarte
han også på spørsmål i forbindelse med fem forsidesaker i VG. Ellers kan nevnes at Walby ble intervjuet av blant annet
Radio Norge og Fædrelandsvennen.
• Psykologspesialist og forsker Erlend Mork hadde to mediesaker på nrk.no, hvorav én toppsak. Han hadde også én
uttalelse om DBT (Dialektisk atferdsterapi) i Romsdals Budstikke.
• Psykologspesialist og universitetslektor Kim Larsen var med på bakgrunnsarbeidet i en omfattende artikkel om selvmord
i Aftenposten Innsikt. Han ga også et radiointervju til NRK om selvskading, som for øvrig ble en toppsak på nrk.no. På
sensommeren uttalte han seg til Bergens Tidende, Varden og Haugesunds Avis om at selvmordsforebygging nytter.
• Stipendiat og forsker Anita Johanna Tørmoen har i 2012 uttalt seg til Bergens Tidende, nrk.no og Telemarksavisen
om DBT (Dialektisk atferdsterapi) og selvskading blant ungdom.
• I september intervjuet Science Nordic forsker Latha Nrugham om suicidal atferd og mestringsferdigheter blant
ungdom. I samme periode uttalte Nrugham seg til Fredrikstad Blad om sikring av broer.
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Myter om selvmord
Da NSSF sommeren 2012 ble bedt av IASP om å lansere Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september i Norden
og deler av Øst-Europa, satset vi på å utvikle materiale som vi også kunne bruke i videre formidling. Pressemeldingen som
ble sendt ut, var lagt opp slik at mediene selv kunne lage en sak kun ut fra den, med myter og motargumenter, faresignaler
og et sitat fra Lars Mehlum. Målet var å bryte det vi opplever som vanlige myter rundt selvmord. Arbeidet var et samarbeid
mellom senterleder Lars Mehlum, universitetslektor Kim Larsen, kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese og mediekonsulent
Ina Bekkevold. Ellen Jepsen har laget den grafiske fremstillingen som presentert her. Disse “kortene” vil brukes som materiale
i formidling spesielt rettet mot allmennheten og mediene.

3 MYTER OM SELVMORD
MYTE 1

Nei!

“Om jeg er bekymret
for noen, kan jeg
sette dem på tanken

Å få snakket om
et så vanskelig og
dypt personlig
tema, vil oppleves
som lindrende og
som en lettelse for
de fleste

om selvmord ved
å spørre om de har
tanker om å ta sitt
eget liv”

MYTE 2

Nei!
Selv personer som har

“De som har be-

selvmordstanker ønsker

stemt seg for å ta
sitt eget liv kommer
til å gjennomføre

ofte også å leve videre, og

det uansett hva
jeg gjør”

kan hjelpes til å velge livet.
Siden impulsen til å utføre
selvmordshandlingen ofte
er kortvarig, kan det å
begrense tilgangen til
selvmordsmidler effektivt
forebygge

MYTE 3

Nei!
Rundt 70 % av de som tar

“De fleste selv-

mord kommer
som lyn fra klar
himmel og er
derfor umulige
å forebygge”

livet sitt har vist risikotegn
på forhånd, men det er
heldigvis bare et fåtall av
disse som faktisk tar livet
sitt. Det gjør selvmordet
vanskeligere å forutsi, men
understreker at det er veldig viktig at tiltak blir satt
inn overfor alle som viser
alvorlige risikotegn

“Mytene om selvmord kan hindre oss i å gripe inn når vi ser noen som sliter. Derfor må
mytene fjernes. Selvmord angår alle og tar du det på alvor kan du redde liv!"
Professor dr.med. og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Lars Mehlum.

NSSF
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Nasjonalt samarbeid
NKVTS, NAKMI og RVTS
NSSF har regelmessige samarbeidsmøter med lederne for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
(NKVTS), Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og de fem Regionale ressurssentre om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging (RVTSene). I tillegg deltar NSSF i halvårlige samarbeidsmøter med RVTSenes selvmordsforebyggende team. På dagsseminaret 22. mai var hovedtemaet drøfting av ny handlingsplan mot selvmord og
selvskading. På møtet 5. november var hovedtemaet arbeidet med å utvikle selvmordsforebyggende materiell rettet
mot kommunene. NSSF har ut over dette hatt samarbeidsmøter med en rekke andre nasjonale instanser, blant andre
ledelsen for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) og Kirkens SOS, vedrørende aspekter ved det
selvmordsforebyggende arbeidet.

Universitetet i Oslo (UiO)
NSSF er organisert under Institutt for klinisk medisin og er en del av UiO. NSSF har særlig et omfattende og nært
samarbeid med NKVTS (UniRand) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) gjennom driften av
masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

Kliniske miljøer
NSSF har i 2012 samarbeidet med sykehus i Norge i forbindelse med kliniske prosjekter, konferanser og annet.
Samarbeidet med Oslo universitetssykehus reflekteres blant annet gjennom forskningsprosjektet Dialektisk atferdsterapi
for ungdom med repeterende suicidalatferd og Tematisk Område Psykose, men også ved at flere av medarbeiderne
har bi- eller hovedstilling ved OUS. Senteret samarbeider med AHUS om prosjektet Family-Based Treatment Of
Depressed Adolescents: A Randomized Controlled Trial With Clinic-Referred Adolescents. Senteret samarbeider også
med Helse Bergen gjennom SIPEA-studien og med sykehus i Helse Midt-Norge gjennom prosjektet STERK NOK.

2. nasjonale konferanse i DBT
Konferansen ble arrangert av NSSF i samarbeid med DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T. i Molde, 31. mai til 1. juni 2012.
Målet for konferansen var å inspirere, å styrke ferdighetene til individualterapeuter, å styrke evnen til å implementere
DBT-programmer og å bygge nettverk og utveksle erfaringer. Charles Swenson, en internasjonal kapasitet innen DBT,
var konferansens hovedforeleser. Det var ca. 70 DBT-terapeuter fra ulike deler av landet til stede på konferansen som
fikk gode evalueringer. Neste konferanse planlegges arrangert i 2014 i samarbeid med et lokalt DBT-miljø.
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Internasjonalt samarbeid
Columbia University, New York
NSSF har et utstrakt samarbeid med forskningsgrupper
ved Columbia University, New York. Det gjelder samarbeid
med professor Barbara Stanleys gruppe som fokuserer på
utvikling og forskningsmessig evaluering av ulike typer
kliniske intervensjoner for risikoutsatte personer med
psykiske lidelser. Stanley er også tilsatt som gjesteprofessor
ved NSSF og tilbringer to perioder årlig ved senteret.
NSSF har også samarbeid med professor Jill HarkavyFriedman gjennom prosjektet Mechanisms and characteristics of suicidal behaviour in schizophrenia and bipolar
disorders.
Samarbeidet med Columbia og New York State Psychiatric
Institute ble styrket i forbindelse med at senterleder fra
2011 til 2012 var visiting professor ved Columbia og
arbeidet fast i dette fagmiljøet. Dette samarbeidet med
et av de sterkeste fagmiljøene på selvmordsforskning og
-forebygging i verden er svært fruktbart for NSSF.

International Association for
Suicide Prevention (IASP)
NSSFs samarbeid med IASP er de siste årene styrket, særlig av to årsaker. For det første har NSSF de siste årene
vært vertsinstitusjon for IASPs sekretariat. Organisasjonen
ønsker å være lokalisert i nær tilknytning til et ledende
suicidologisk forskningssenter for å kunne utnytte faglige
synergivirkninger, og vi ser på dette som en mulighet for
norske fagfolk og organisasjoner til å styrke sitt internasjonale nettverk og samarbeid på det selvmordsforebyggende
området. For det andre har NSSF ansvaret for å arrangere
IASPs verdenskongress i selvmordsforskning og -forebygging i Oslo i 2013. Dette er et meget stort og krevende
arrangement. Planlegging av arrangementet har pågått
lenge.

Nordic Consortium on Suicide
Prevention
NSSF deltar i et nordisk konsortium for forskning om selvmordsforebyggende tiltak med særlig fokus på de nasjonale
strategiene for selvmordsforebygging. Styringskomitéen
for konsortiet består av professor Danuta Wasserman ved
Nationelt Centrum för Prevention av Suicid och Psykisk
Ohälsa (NASP) ved Karolinska lnstitutet i Stockholm,
professor Kristian Wahlbeck ved det finske folkehelseinstituttet, professor Merete Nordentofts gruppe ved
Københavns universitet, MD Hogni Oskarsson ved The
lcelandic Alliance against Depression (IAAD) og professor
Lars Mehlum ved NSSF.

NSSF har tatt ansvaret for å drifte et nettsted for konsortiet
(www. nordicsuicide prevention.org) og deltok også i et
arbeid i konsortiets regi med å publisere epidemiologiske
data om utviklingen i selvmordsrater i de nordiske landene
(se liste over publikasjoner).

Andre internasjonale
samarbeidspartnere
NSSF ved Lars Mehlum samarbeider aktivt med professor
Marsha M. Linehans gruppe ved University of Washington
i Seattle, USA, i forhold til forskning om Dialektisk atferdsterapi. NSSF har et samarbeid med professor Matthew
Nocks gruppe ved Harvard University om bruk av en såkalt
Implisitt Assosiasjonstest (IAT) i forbindelse med en studie
av selvskading blant ungdom.
NSSF har et samarbeid med professor Mark Willams'
gruppe ved University of Oxford om psykologiske sårbarhetsfaktorer ved suicidal atferd, det gjelder særlig bruk
av den såkalte AMT-metoden (Autobiografisk hukommelsestest).
NSSF har også et samarbeid med professor Jan Beskow
i Gøteborg i forbindelse med undervisning og fagutvikling
knyttet til kognitiv psykoterapi rettet mot suicidale
pasientgrupper.
NSSF har videre et utstrakt samarbeid med Behavioral
TECH LLC i Seattle, Washington i forbindelse med senterets
utdanning i Dialektisk atferdsterapi der materiellet og
veiledende lærerkrefter kommer fra BTECH.
NSSF deltar i flere fora i internasjonale organisasjoner,
blant annet i såkalte ”Task forces” i den internasjonale
foreningen for selvmordsforebygging (IASP), i The Academy
of Suicide Research og de amerikanske sammenslutningene
American Assosiation of Suicidology (AAS) og American
Foundation for Suicide Prevention (AFSP), hvor senterets
leder sitter i Research Advisory Board. NSSF har i flere år
hatt rådgivende funksjon overfor utvikling av selvmordsforskning og -forebygging i Kina. To av NSSFs medarbeidere, Ping Qin og Lars Mehlum, er knyttet til det nylig
etablerte Centre for Suicide Prevention Research ved
Shandong University, ett av de ledende universitetene i
Kina. Qin er Distinguished Visiting Professor både ved
School of Public Health ved Shandong University, og
Adjunct Professor ved Faculty of Psychology ved Huazhong
Normal University i Kina. Qin har også samarbeid med
Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet i
Danmark om flere vitenskapelige studier.
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Samlet oversikt over
aktiviteter og produksjon

Publikasjoner
Kongress- og konferansepresentasjoner
Utdanning
Forskningsmøter
Sakkyndighetsoppgaver og bedømmelser
Verv, roller og funksjoner
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atferdsterapi (DBT), Molde, Norge, 31. mai-1. juni
Laberg S. CBT og eksponering i en DBT-kontekst. Workshop
ved 2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT),
Molde, 31. mai-1. juni
Mehlum L. Addressing Care System Gaps in Norway Chain of
care for suicide attempters. Guest Lecture at the SAMSHA,
Washington DC, USA, 27. januar
Mehlum L. Dialectical behaviour therapy for suicidal and selfharming adolescents. Guest Lecture at the German Association
for Dialectical Behaviour Therapy Conference, Køln, Germany,
5. mai
Mehlum L. Chain of care for suicide attempters. Guest Lecture
at the 14th European Symposium on Suicide Research and
Prevention, Tel Aviv, Israel, 3.-7. september
Mehlum L. Dialectical behaviour therapy for suicidal and selfharming adolescents. Guest Lecture at the 14th European
Symposium on Suicide Research and Prevention, Tel Aviv, Israel,
3.-7. september

Mehlum L. Randomized Control Study of Dialectical behaviour
therapy adapted for suicidal and self-harming adolescents study implementation and secondary outcomes. Guest Lecture
at the ISITDBT Annual Meeting, National Harbor, Maryland,
USA, 17. november
Mehlum L. National Strategies for Suicide Prevention. Guest
Lecture at the 5th Asia Pacific Conference of the International
Association for Suicide Prevention, Chennai, India, 29. november2. desember
Mork E. Effektstudien av DBT for tenåringer med repeterende
selvskading og suicidalitet. DBT i Norge - hvor går vi? Foredrag
ved 2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT),
Molde, 31. mai-1. juni
Nrugham L. Humiliation and Suicidal Behaviour. Open Space
at the 19th Annual Conference of Human Dignity and Humiliation Studies on ''In the Aftermath of the 22nd July: How to
Sustain a Global Culture of Equality in Dignity or likeverd'' .
Universitetet i Oslo, 20. august
Nrugham L. Suicidal behaviour among adolescents of ethnic
minorities: Literature review. Lecture at the 5th Asia Pacific
Conference of the International Association for Suicide
Prevention, Chennai, India, 29. november–2. desember

Mehlum L. Achievements and future challenges in suicide
research. Guest Lecture at the 14th European Symposium on
Suicide Research and Prevention, Tel Aviv, Israel, 3.-7. september
Mehlum L. Increasing treatment provision and utilization
among suicidal and self-harming adolescents - experiences
from a recent treatment trial. Guest Lecture at the 14th
European Symposium on Suicide Research and Prevention, Tel
Aviv, Israel, 3.-7. september

Nrugham L. Suicidal behaviour among adolescents from ethnic
minorities. Symposium at the IASP Asia-Pacific Regional
Conference, Chennai, India, 29. november–2. desember
Nrugham L & Mehlum L. Ethnic minorities and suicide:
Review of rates and risk factors. Suicidal Behavior of immigrants
and their descendants in Europe. Guest Lecture at the IASP
Special Interest Group's workshop, Berlin, Germany, 26.-27.
januar

Mehlum L. Selvmordsforebygging - hvilke tiltak har effekt?
Foredrag ved Dagskonferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus,
Oslo, 10. september
Mehlum L. Dialectical behaviour therapy for suicidal and selfharming adolescents. Guest Lecture at the Irish Association of
Suicidology 16th Annual Conference, Tullow, Irland, 11. oktober
Mehlum L. Randomized Control Study of Dialectical behaviour
therapy adapted for suicidal and self-harming adolescents.
Guest Lecture at the ABCT 46th Annual Convention, National
Harbor, Maryland, USA, 15.-18. november

Qin P. Research on suicide and suicidal behavior: opportunities.
Lecture at the School of Public Health, Shandong University,
Jinan, China, 30. oktober
Ramberg M & Tørmoen AJ. Mindfulness og akseptering.
Workshop ved 2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi
(DBT), Molde, 31. mai-1. juni
Tørmoen AJ. Sterk nok - et mestringsfokusert oppfølgingsopplegg for unge som har mottatt behandling for selvskading.
Presentasjon ved 2. nasjonale konferanse i Dialektisk
atferdsterapi (DBT), Molde, 31. mai-1. juni
Walby FA. Programutvikling/teamledelse. Workshop ved
2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT), Molde,
31. mai-1. juni
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Kongress- og konferansepresentasjoner

Programforside 2. nasjonale DBT-konferanse 2012
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Utdanning
Amundsen K
• Kurs i litteratursøking for studenter på studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO 18. april
• NSSF - biblioteksservice, presentasjon av aktuelle bøker og
avhandlinger for studenter på studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer, UiO 14. november
Fadum E A
• Undervisning på studieretning selvmordsforebyggende arbeid,
masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold
og traumer, UiO:
- Behandlingskjede. Forelesning 20. april
- Kontinuitet i behandlingskjeden. Hva vet vi om effekten av
endringer i behandling/behandlingskjeder? Forelesning
12. november
Laberg S
• Hvilke kliniske utfordringer går igjen hos norske DBTterapeuter? (basert på erfaringer med adherenskoding).
Forelesning på 2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi
(DBT), Molde 31. mai-1. juni
• CBT og eksponering i en DBT-kontekst. Forelesning på den
2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT), Molde
31. mai-1. juni
• DBT som behandlingsmetode. Forelesning på studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO 21. september
• Suicidalitet, selvskading og emosjonell dysregulering - en
introduksjon til DBT. Dagsseminar NSSF, Oslo 1. november
• Klinikkinterne kurs i DBT ved Samarbeidsforum for norske
kollektive fagkonferanse 5. mars, BUP-poliklinikker og BUPdøgnenheter i Hedmark og Oppland, Lillehammer 10. og 11.
oktober og ved DPS Aust-Agder, Arendal 13. og 14. desember
• Veileder for DBT-team ved BUP-Lian, Søndre Vestfold DPS
og Nordfjord psykiatrisenter
Larsen K
• Undervisning på studieretning selvmordsforebyggende arbeid,
masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold
og traumer, UiO:
- Etiske utfordringer i møte med suicidale pasienter. Forelesning
27. januar
- Selvmordsproblematikk i et kjønnsperspektiv. Seminar 19. april
- Klinisk møte med selvmordstruede pasienter - case-gjennomgang. Forelesning 20. april
- Profesjonelle hjelperes reaksjoner. Forelesning 20. september
- Motoverføring. Forelesning 20. september
- Litteraturstudie. Seminar med gruppearbeid og veiledning
15. november

• Bi-veileder for Per Erik Sørum: Selvmordsforebygging i
Akutteam ved DPS. En kvalitativ studie av hvordan høyskoleutdannet helsepersonell i DPS akutteam beskriver selvmordsforebyggende praksis i teamet etter at nasjonale retningslinjer
for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ble utgitt,
masteroppgave levert på masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO 2. mai
Lindquist K
• Undervisning på studieretning selvmordsforebyggende arbeid,
masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold
og traumer, UiO:
- Intervenere ved selvmordsfare, seminar med øvelser. Seminar
17. september
- Sammenhengen mellom risiko for selvmord og pasienter med
personlighetsforstyrrelser og kronisk suicidalitet, hovedfokus
på emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.
• Psykoterapeutiske og medikamentelle behandlingsformer.
Forelesning 14. november
Mehlum L
• Kronisk suicidalitet, selvskading og dysregulering, hva vet vi
om fenomenet? Forelesning på studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer, UiO 21. september
• Selvmord blant barn og ungdom. Forelesning på Masterprogram Psykososiale vansker SPED4300, UiO 28. september
• Emosjonell reguleringssvikt, selvskading og kronisk suicidalitet.
Dagskurs i samtalemetodikk i dialektisk atferdsterapi for
medisinstudenter, UiO 2. oktober
• Identifisering av problematferd. Å bruke ferdigheter til å
regulere følelser. Dagskurs i samtalemetodikk i dialektisk
atferdsterapi for medisinstudenter, UiO 2.oktober
• Om problemstillinger. Forelesning på masterprogrammet i
psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO
10. oktober
• Fra selvmordsrisiko til behandling av kronisk suicidalitet,
spesialistkurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer,
NSSF, Oslo 17.-19. oktober:
- Hvordan lage en sikkerhetsplan?
- Støttetiltak overfor etterlatte (pårørende og terapeuter)
ved selvmord.
- Selvmordsgjennomgang.
- Behandling av komplisert sorg.
- Kronisk suicidalitet - hva vet vi om fenomenet, årsaker og
risikofaktorer, medikamentell behandling
• Selvskading - hva handler det om og hva gjør vi med det?
Forskningsformidlingsseminaret 2012: Unge 15-25 år.
Hva sier forskning om behandling av disse? Oslo universitetssykehus 9. november
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Utdanning
• Traumer og selvmord. Forelesning på studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer, UiO 13. november
• Selvmordsgjennomgang. Forelesning ved RVTS Øst 7. desember
• Selvmordsproblematikk. Forelesning på profesjonsstudiet i
medisin, UiO 17.desember
• Basisgruppeundervisning på profesjonsstudiet i medisin,
halvdagsseminar 10 ganger høsten 2012, UiO
Mork E
• Suicidal atferd hos barn og unge. Undervisning på studieretning psykososialt arbeid på masterprogrammet i spesialpedagogikk, UiO 10. januar
• Håndtering av kronisk suicidalitet. Med utgangspunkt i
Dialektisk atferdsterapi for ungdom. Heldagsseminar ved
Vestre Viken HF 12. januar.
• Kronisk suicidalitet - årsaker, utfordringer og behandlingstilnærminger. A-senteret, Oslo 1. mars.
• Emosjonell reguleringssvikt, selvskading og kronisk suicidalitet.
Heldags psykoterapikurs på profesjonsstudiet i medisin, UiO
12. mars og 2. oktober
• Utfordringer, forskning og intervensjoner for forebygging av
selvmord og selvskading. Forelesning på rådslag for forebygging av selvmord, Helsedirektoratet 23. mars
• Undervisning på studieretning selvmordsforebyggende arbeid,
masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold
og traumer, UiO:
- Selvmordsforebyggende strategier, 16. april
- Vurdering av selvmordsrisiko, 19. april
- Selvmordsrisiko og psykisk lidelse, med vekt på depresjon,
14. november
• Intervensjon ved suicidalkriser. Forelesning ved profesjonsstudiet i medisin, UiO 26. april
• DBT i Norge - hvor er vi, hvor går vi? Plenumsforedrag, 2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Molde 31. mai
• Selvmordsproblematikk. Forelesning ved profesjonsstudiet i
medisin, UiO 4. juni
• Key elements in a suicide preventive strategy. Foredrag for
delegasjon fra Helsedepartementet, Sør-Korea 18. juni
• Fra selvmordsrisiko til behandling av kronisk suicidalitet.
Spesialistkurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer,
NSSF, Oslo 17.-19. oktober:
- Psykososial behandling ved kronisk suicidalitet - fellestrekk
og utfordringer knyttet til suicidaliteten
- Balansering av valideringsstrategier med endringsfokuserte
strategier
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Programforside spesialistkurs i klinisk psykologi

Ness E
• Klinisk selvmordsrisikovurdering og kronisk suicidalitet, kurs
for leger og psykologer ansatt ved helseforetak, Nordlandssykehuset HF 10. januar, Sykehuset i Vestfold HF 29. mars,
Oslo universitetssykehus 14. juni
• Veileder for Per Erik Sørum: Selvmordsforebygging i Akutteam
ved DPS. En kvalitativ studie av hvordan høyskoleutdannet
helsepersonell i DPS akutteam beskriver selvmordsforebyggende praksis i teamet etter at nasjonale retningslinjer for
forebygging av selvmord i psykisk helsevern ble utgitt, masteroppgave levert på masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer, UiO, 2. mai
• Fra selvmordsrisiko til behandling av kronisk suicidalitet,
spesialistkurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer,
NSSF, Oslo 17.-19. oktober:
- Hvordan implementere kliniske retningslinjer for selvmordsforebygging i praksis i psykisk helsevern
- Selvmord i psykisk helsevern
- Pasientsikkerhetskampanjen i psykisk helsevern.
• Suicidalitet. Seminar ved Psykologisk institutt, Universitetet
i Gøteborg 1. november
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Utdanning
Nrugham L
• Veileder på masteroppgave for to studenter på masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer,
UiO
• Undervisning på masterprogrammet i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer, UiO:
- Selvmordsatferd epidemiologi, 25. januar
- Definisjoner og begrepsbruk i studier av ulike populasjoner.
Mangfold og utfordringer, 16. april
- Litteraturstudie - seminar med gruppearbeid og veiledning,
15. november

- Suicidal atferd forstått som svikt i problemløsningsferdigheter.
- Målrettet ferdighetstrening innen pasientens problemområder: Krisemestring, mindfulness, følelsesregulering og
mellommenneskelige ferdigheter.
• Selvskading: forekomst og forståelse. Master i psykisk
helsearbeid, Høgskolen i Oslo 22. oktober
• Oppmerksomt nærvær hos barn og unge, 1. nordiske konferanse om Mindfulness for barn og unge. Norsk forening for
oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning, i
samarbeid med RBUP. Fornebu, 17. november
• Veileder for DBT-team ved en BUP og et DPS

Qin P
• Registerforskning. Forelesning på studieretning i selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer, UiO 12. november

Walby FA
• Suicidalitet. Kurs for leger i spesialisering, Lovisenberg sykehus, Oslo, 6. og 13. mars
• Emosjonell reguleringssvikt. Psykoterapikurs på profesjonsstudiet i medisin, UiO, 12. mars
• Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk
helsevern. Forelesning på studieretning i selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer, UiO, 19. april
• Programutvikling/teamledelse, forelesning på 2. nasjonale
konferanse i Dialektisk atferdsterapi (DBT), Molde, 31. mai-1. juni
• Klinisk selvmordsrisikovurdering og kronisk suicidalitet. Kurs
for leger og psykologer ansatt ved helseforetak, Nordlandssykehuset HF, 10. januar, Sykehuset i Vestfold HF, 29. mars,
Oslo universitetssykehus, 14. juni
• Fra selvmordsrisiko til behandling av kronisk suicidalitet.
Spesialistkurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer,
NSSF, Oslo 17.-19. oktober:
- Selvmordsrisikovurdering
- Hvordan takle dysfunksjonell atferd i konsultasjonen
• Suicidalitet. Seminar ved Psykologisk institutt, Universitetet
i Gøteborg, 1. november
• Kronisk suicidalitet. Kurs for leger i spesialisering, Sykehuset
Østfold HF, 8. november
• Kronisk suicidalitet. Dagskurs ved Stavanger universitetssykehus, 21. november

Ramberg M
• Ungdom og selvskading. Dagsseminar for fosterforeldre og
barnevernspedagoger tilknyttet barnevernet i Akershus, Oslo
11. april
• Emosjonell reguleringssvikt. Psykoterapikurs på profesjonsstudiet i medisin, UiO 12. mars og 2. oktober
• Mindfulness og akseptering. Workshop på 2. nasjonale
konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Molde 31. mai -1. juni
• Veileder for student Bjørn Haga: Mindfulness i behandling
av deprimerte og suicidale pasienter. Kan mindfulness påvirke
ruminering? Masteroppgave levert på masterprogrammet i
psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO 2. mai
• Intervenere ved selvmordsfare. Seminar på studieretning
selvmordsforebyggende arbeid. Masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO 17. september
Ramleth RK
• Depresjon og suicidalitet i BUP. Forelesning på Master i
familiebehandling, Høyskolen i Oslo og Akershus, 24. september
• Selvskading og suicidalitet. Undervisning for ansatte ved
Borger Withs ungdomshjem, Oslo, 19. desember
Tørmoen AJ
• Screening og behandling av selvskading. Follo BUP, 9. januar
• Håndtering av suicidalitet hos ungdom. Dagsseminar v/Vestre
Viken HF, BUPA 12. januar
• Emosjonell reguleringssvikt. Psykoterapikurs på profesjonsstudiet i medisin, UiO 12. mars og 2. oktober
• Nevropsykiatri og selvskading. Etterutdanning i nevropsykiatri,
RBUP-Oslo 8. mai
• Mindfulness overfor ungdom, 2. nasjonale konferanse i
Dialektisk atferdsterapi, Molde, 31. mai-1. juni
• STERK NOK, presentasjon av prosjekt, 2. nasjonale konferanse
i Dialektisk atferdsterapi, Molde, 31. mai-1. juni
• Fra selvmordsrisiko til behandling av kronisk suicidalitet.
Spesialistkurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer,
Oslo 17.-19. oktober:
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Forskningsmøter
Det ble i 2012 avholdt 12 forskningsmøter ved NSSF. Forskningsmøtene er et fast tilbud til vitenskapelig ansatte ved senteret
der interne og eksterne forskere i det suicidologiske fagfeltet
ønskes velkommen til å legge fram forskningsarbeider til drøfting.
Til sammen 16 tema ble drøftet:
Tørmoen AJ: From mainstream DBT to graduate group - Experiences with conducting a pilot study on DBT for adolescents and
preparing for a new, 18. januar
Fadum EA: Standard procedures for self-harm patients in
emergency departments in Norway: the association with hospital
readmissions among self-intoxicated patients, 18. januar
Ramberg M: Suicidal behavior and clinical differences in suicide
attempters with Major Depressive Disorder, with and without
Post Traumatic Stress Disorder, 18. januar
Nrugham L: Bruk av data fra Norsk pasientregister i NSSFs
forskning - muligheter og begrensninger, 8. februar
Tørmoen AJ: Mestringsfokusert oppfølging av ungdom med
selvskading - en prosjektbeskrivelse, 29. februar
Mellesdal L: Self harm leading to somatic hospital admission
in patients discharged from psychiatric hospitalization A prospective study, 28. mars

Ramberg M: Autobiographical memory in adolescents with
repeated self-harm and borderline features, 25. april
Tørmoen AJ: Dialectical Behavior Therapy with Suicidal and
Self-harming Adolescents: Feasibility and Acceptability, 23. mai
Fadum EA: Readmission among hospital treated intoxications
with medicinal agents in 1999-2011– prosjektplan, 13. juni
Mellesdal L: Bruk av intervjudata fra SIPEA-prosjektet: Suicidale
pasienter innlagt i psykiatrisk akuttmottak, Helse Bergen - en
prospektiv oppfølgingsundersøkelse, 12. september
Ramberg M: Autobiographical memory in self-harming adolescents, 7. november
Qin P: Possibilities of using register data for suicide research
in Norway, 7. november
Nrugham L: Selvmord og selvskading blant etniske minoriteter
- prosjektidé, 7. november
Tørmoen AJ: Self-harm among adolescents: from detection to
tailored treatment - om arbeidet med doktorgradskappen, 21.
november
Qin P: Strategic plan for register-based research on suicide possibilities and perspectives, 23. november
Ramleth RK: Suicidal and self-harming adolescents with
emotional dysregulations, 12. desember

Sakkyndighetsoppgaver og bedømmelser
Fadum EA
Sensor på emnet PSA 4000 - Introduksjon til temaområdene
selvmord, rus, vold og traumer og på emnet PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer, UiO
Larsen K
• Sensor på emnet PSA 4000 - Introduksjon til temaområdene
selvmord, rus, vold og traumer og på emnet PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Sensor på masteroppgaven: Selvmord som tema for kurator
i barneverntjenesten. Hvordan påvirkes kurators personlige
liv? Forfatter: Ingrid Sæbø Møller
Lindquist K
Sensor på emnet PSA 4000 - Introduksjon til temaområdene
selvmord, rus, vold og traumer og på emnet PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer, UiO
Mehlum L
• Vurdert 1 research grant application for Harvard University
China Fund
• Vurdert 3 grant applications for the American Foundation for
Suicide Research and Prevention
• Vurdert book proposals for
Guilford Press
Oxford University Press
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Naletova A
Sensor på masteroppgaven: Selvmordsforebygging i Akutteam
ved DPS. En kvalitativ studie av hvordan høyskoleutdannet helsepersonell i DPS akutteam beskriver selvmordsforebyggende praksis i teamet etter at nasjonale retningslinjer for forebygging av
selvmord i psykisk helsevern ble utgitt. Forfatter: Per Erik Sørum
Nrugham L
• Sensor på emnet PSA 4000 - Introduksjon til temaområdene
selvmord, rus, vold og traumer og på emnet PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Sensor på masteroppgaven: Attitudes toward suicidal behaviour
in outpatient clinics among mental health professionals in
Oslo. Forfatter: Astrid Berge Norheim
Ness E
Sensor på masteroppgaven: Selvmord som tema for kurator i
barneverntjenesten. Hvordan påvirkes kurators arbeidssituasjon
når en klient tar sitt eget liv? Forfatter: Anne Lill Haddeland
Tørmoen AJ
• Sensor på en prosjektoppgave på Videreutdanningsprogrammet
i selvmordsforebyggende arbeid.
• Sensor på masteroppgaven: Mindfulness i behandling av
deprimerte og suicidale pasienter. Kan mindfulness påvirke
ruminering? Forfatter: Bjørn Hage
Walby FA
• Sensor på masteroppgaven: Selvmord og eldre. Forfatter:
Liv Jorun Hage Nicolaysen
• Sakkyndig Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning
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Verv, roller og funksjoner
Amundsen K
• Nettredaktør, leder av NSSFs nettredaksjon
• Medlem i redaksjonskomiteen for tidsskriftet Suicidologi
• Leder av NSSFs fagbibliotek
Andreassen W
• XXVII IASP World Congress Oslo 24.-28.09.2013, Medlem av
organisasjonskomiteen
Bekkevold IMK
• XXVII IASP World Congress Oslo 24.-28.09.2013, Medlem av
organisasjonskomiteen
Boberg U
• XXVII IASP World Congress Oslo 24.-28.09.2013, Administrativ
leder av organisasjonskomiteen
Borge BS
• Sekretær for programrådet for masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO
Dønvold A
• Medlem av utdanningsutvalget, NSSF
• Medlem av opptakskomiteen, DBT-utdanningen
• Medlem av opptakskomiteen, utdanning i behandling av
komplisert sorg (CGT)
Fadum EA
• Medlem i masterutvalget for studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Fagfellevurderer for tidsskriftet Suicidologi
Kjølsrud A
• Medlem av utdanningsutvalget, NSSF
• Medlem av masterutvalget for studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid
- selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Sekretær for programrådet for masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, våren 2012, UiO
• Sekretær for arbeidet med utkast til Handlingsplan for
forebygging av selvmord og selvskading, oppdrag fra
Helsedirektoratet.
Larsen K
• Medlem av masterutvalget for studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Emneansvarlig for PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid, UiO
• Medlem i redaksjonskomiteen til tidsskriftet Suicidologi

Mehlum L
• International Academy for Suicide Research. Medlem
• American Foundation for Suicide Prevention, Medlem av
Scientific Advisory Council
• World Psychiatric Association, Medlem av Section of military
psychiatry
• IASP Task force on suicide prevention in the military and
police, Medlem
• IASP Task force on International Systems for Certifying
Suicidal Deaths, Medlem
• IASP Ringel Service Award Committee, Medlem
• Nordic consortium on suicide prevention. Medlem
• XXVII IASP World Congress Oslo 24.-28.09.2013. Kongresspresident
• 5th Asia Pacific Regional Congress of the IASP, Chennai, India
29.11-2.12.2012. Medlem av scientific committee
• International Academy for Suicide Research Congress, Montreal,
Canada, June 2013. Medlem International Scientific Board.
• Shandong University Center for Suicide Prevention Research,
Shandong, China. Scientific Advisor
• Fakultetsstyret. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,
Varamedlem
• Forskningsutvalget, NSSF, Leder
• Masterprogram i psykososialt arbeid, Universitetet i Oslo,
Programråd, leder
• Masterprogram i psykososialt arbeid, Universitetet i Oslo,
Medlem av styringsgruppen
• Styringsgruppe - selvskadingsstudie ved NSSF. Medlem
• Olafs Minnepris. Leder av priskomiteen
• Stiftelsen Olafs Minnefond. Medlem av stiftelsesstyret
• Tidsskriftet Suicidologi. Redaktør
• Archives of Suicide Research, Consulting Editor
• Suicide and Life-threatening Behaviour, Consulting Editor
• Crisis, Medlem Editorial Board
• Hovedveileder til graden PhD for: Erlend Mork, Fredrik A.
Walby, Anita J. Tørmoen, Maria Ramberg, Ruth-Kari Ramleth
ved NSSF og Liv Mellesdal ved Universitetet i Bergen
• Biveileder til graden PhD for: Elin Anita Fadum ved NSSF
• Fast reviewer for: British Medical Journal, American Journal
of Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandinavica, Crisis, Archives
of suicide research, Suicide and Life-threatening Behaviour,
Journal of Nervous and Mental Disease.
• Ad hoc reviewer for tidsskriftene: Anxiety, Stress and Coping,
Psychological Medicine, Journal of Clinical Psychiatry, Nordic
Psychiatric Journal, Tidsskrift for Den norske legeforening.
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Verv, roller og funksjoner
Mork E
• Leder av arbeidsgruppen for utkast til Handlingsplan for
forebygging av selvmord og selvskading, Helsedirektoratet
• Medlem av scentific committee, XXVII IASP World Congress,
Oslo 24.-28. september 2013
• Medlem av programrådet for masterprogrammet i psykososialt
arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Medlem av styringsgruppen for masterprogrammet i
psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Medlem av masterutvalget for studieretning selvmordsforebyggende arbeid, UiO
• Gjesteredaktør og fagfelle for tidsskriftet Suicidologi
• Medlem av redaksjonskomiteen til tidsskriftet Suicidologi
Ness E
• Medlem av utdanningsutvalget, NSSF
• Leder av Psykiatrisk legevakt
• Leder av det regionale fagrådet for psykisk helse
• Leder av ekspertgruppen i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen om psykisk helse
Nrugham L
• Medlem av Nordic consortium on suicide prevention
• Emneansvarlig for PSA4000 - Introduksjon til temaområdene
selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Emneansvarlig for PSA4050 - Forskningsmetodikk, UiO
• Medlem av masterutvalget for studieretning selvmordsforebyggende arbeid, masterprogrammet i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Medlem av utdanningsutvalget, NSSF
• Fagfellevurderer for: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Social Science & Medicine, Psychiatry Research,
Archives of Suicide Research, Child and Adolescent Psychiatry
and Mental Health, Suicidologi
• Fagfelle for Archives of Suicide Research, Psychiatry Research,
Suicidologi, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,
C. a A. P. a Mental Health & Suicidology and Journal of Nervous
and Mental Disease
• Assisterende redaktør for tidsskriftet Suicidologi
• Sakkyndig for Fylkesmannen vedrørende selvmord og for
Statens helsetilsyn vedrørende autorisasjonssaker
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Qin P
• Medlem i International Academy for Suicide Research
• Medlem i International Association for Suicide Prevention
• Adjunct Professor ved Faculty of Psychology, Huazhong Normal
University, Kina siden 2008
• Distinguish Visiting Professor ved School of Public Health,
Shandong University, Kina siden 2011
• Deputy Director ved Centre for Suicide Prevention Research
ved Shandong University som er et av de ledende universitetene
i Kina, siden senteret ble etablert i mars 2011
• Medlem av scentific committee, XXVII IASP World Congress,
Oslo 24.-28. september 2013
• Medlem av Editorial Board for tidsskriftet ISRN Epidemiology
• Medlem av Editorial Board for tidsskriftet Open Psychiatry
Journal

• Fagfellevurderer for The Lancet, JAMA, British Medical Journal,
American Journal of Psychiatry, Annals of Epidemiology,
Archives of General Psychiatry, Psychiatric Research, Social
Science & Medicine, Journal of Clinical Psychiatry, Journal of
Affective Disorders, Journal of Epidemiology and Community
Health, Crisis, et al., ca. 30 tidsskifter
• Veileder på masteroppgave til to studenter på masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, UiO
• Veileder av Doctorate Stipendate Fang Tang ved School of
Public Health, Shandong University, Kina
Ramberg M
• Fagfellevurderer Archives of Suicide Research og Suicidologi.
Rossow Ingeborg
• Medlem av Scientific Committee, XXVII IASP World Congress,
Oslo 24.-28. September 2013.
Tørmoen AJ
• Fagfellevurderer i tidsskriftet Suicidologi
• Medlem av redaksjonskomiteen i tidsskriftet Suicidologi
• Lærerkandidat i DBT-utdanningsprogrammet NSSF, UiO
• Spesialistveileder for DBT-team, utdanningsprogrammet NSSF, UiO
• Nettmedarbeider DBT.no
• Medlem av prosjektgruppen for DBT-studien, Institutt for
klinisk medisin, UiO
Ramleth RK
• Medlem av prosjektgruppen for DBT-studien, Institutt for
klinisk medisin, UiO
• Fagfellevurderer i tidsskriftet Suicidologi
Walby FA
• Biveileder for Erlend Mork (PhD)
• Fagfellevurderer; Journal of Affective Disorders, Academic
Psychiatry, Archives of Suicide Research, Medical
Education,Tidsskrift for Norsk Psykologforening og Suicidologi
• Gjesteredaktør for tidsskriftet Suicidologi
• Medlem av redaksjonskomiteen for tidsskriftet Suicidologi
• Medlem av fagrådet ved Psykiatrisk legevakt, Oslo universitetssykehus
• Medlem av forskningsutvalget, Diakonhjemmet sykehus
• Biveileder for Kristin Jørstad Fredriksen, SUS/UiS
• Medlem av ekspertgruppa, Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje
• Sakkyndig for Helsetilsynet og Norsk pasientskadeerstatning
samt Norsk pasientforening
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