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Selvmord og selvskading er fortsatt et
av de store folkehelseproblemene i Norge og mange andre land. Dette var årsaken til at vårt land fikk en ny Handlingsplan mot selvmord og selvskading i året
som gikk og med det ble helsemyndighetenes fokus på forebygging av selvmord og selvskading kraftig skjerpet.
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging
har vært en iherdig pådriver for utvikling og lansering av
denne planen, men mange fler har bidratt. Det er dessuten liten tvil om at helseministerens personlige engasjement i saken har spilt en avgjørende rolle. En slik samlet
strategi for forebygging av selvmord i Norge har manglet
etter at de tidligere handlingsplanene utløp for mer enn
10 år siden. Men fortsatt tar mellom 500 og 600 personer sitt eget liv i Norge. Langt fler gjør selvmordsforsøk
eller selvskader og mange blir berørte som etterlatte og
pårørende. Til tross for at vi rår over mange gode og evidensbaserte tilnærminger til forebygging og at denne
evidensbasen stadig vokser, er vi ikke kommet så mye
nærmere løsninger på følgende problem: Mange som er i
risiko for selvmord vil aldri komme i kontakt med tjenester eller intervensjoner, enten fordi de aktivt holder seg
unna hjelpen, eller fordi tiltakene er for vanskelig tilgjengelige. Tiltak som ikke når fram hjelper lite. Skal vi løse
dette problemet, må vi tenke i nye baner. Vi må tenke på
hvordan terskler kan senkes. Og vi må tenke på hva som
hindrer mennesker i å strekke ut en hånd til andre og
be om hjelp. Vi må innse at enkelte av de faktorene som
øker risikoen for selvmord samtidig reduserer viljen eller
evnen til å be om hjelp. NSSF opplever det som sitt ansvar
å arbeide aktivt for å finne løsninger på slike problemer,
og dessuten samle ideer fra alle som vil bidra til økt kreativitet og nyskapning på selvmordsforebyggings-feltet.
Handlingsplan mot selvmord og selvskading inneholder mange tiltak og NSSF har fått ansvar for gjennomføring av flere av disse i samarbeid med myndigheter,
fagmiljøer og frivillige organisasjoner. Noen av tiltakene
handler om utvikling av veiledende materiell for tjenesteytere i kommunene, mens andre fokuserer på opplæring og kvalifisering av behandlere i ulike klinisk suicidologiske tema og i spesifikke behandlingsmetoder. NSSF

har en utstrakt utdannings- og veiledningsvirksomhet og
etterspørselen etter våre tilbud er økende. Vi har et sterkt
forskningsmessig fokus på utvikling av nye behandlingsmetoder og på evaluering av deres effekter og økonomiske aspekter. Vi er også opptatt av å hjelpe klinikere og fagmiljøer å lære av erfaring, blant annet gjennom
systematiske gjennomganger av selvmord som forekommer under behandling i psykisk helsevern. Ved bruk av
store registerdatasett har NSSF også startet systematiske
studier av risikofaktorer for selvmord og villet egenskade
og undersøkelser av hvordan det går med personer som
har fått behandling i helsevesenet etter villet egenskade.
Selvmord og selvskading kan forstås på mange måter
og må angripes fra flere hold – samtidig – skal vi lykkes i
forebygging. NSSF søker å balansere mellom å ha tilstrekkelig faglig tyngde gjennom egen fordypning og spissing
og tilstrekkelig bredde og åpenhet til å kunne fylle viktige funksjoner i formidling av kunnskaper til fagmiljøer
og allmennheten. Slik formidling anser vi som avgjørende for å skape et større engasjement for selvmordsforebygging fra brede grupper i samfunnet. Vår rolle er her
å synliggjøre problemene, peke på løsninger, anspore til
kreativitet og samarbeid. Derfor arbeider vi aktivt opp
mot massemediene og mot frivillige organisasjoner og
grupper. Vi innser også at Norge er et lite land og at vi
trenger samarbeid med fagmiljøer i andre land.
Gjennom 2014 har NSSF arbeidet hardt for å innfri forventningene fra våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og fra brukerne av våre tjenester. Vi håper vi har
lykkes.

Oslo, mars 2015
Lars Mehlum
Professor dr med
Senterleder
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Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
(NSSF) ble etablert 1. januar 1996 og er det nasjonale kompetansesenteret på det suicidologiske fagfeltet i Norge.
Senteret blir finansiert ved tilskudd over statsbudsjettet
via Helsedirektoratet, men også gjennom eksterne prosjektmidler eller en kombinasjon av disse.
FORANKRING
NSSF er organisatorisk forankret ved Institutt for klinisk
medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
FORMÅL
NSSF er gitt i oppdrag å utvikle, vedlikeholde og spre
kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge samt å bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.
NSSF har som sentrale oppgaver å drive:
• Forskning på internasjonalt nivå
• Formidling av ny kunnskap
• Undervisning/veiledning og rådgivning
FAGLIG ORIENTERING
NSSF forholder seg til selvmordsproblematikken ut fra
flere faglige vinklinger. Senterets medarbeidere har spiss
kompetanse innen psykiatri, psykologi, epidemiologi,
samfunnsvitenskap og statistikk.

ORGANISERING OG TILSATTE
Organisering av senterets virksomhet
Virksomheten ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging var i 2014 organisert i en
forskningsenhet ledet av Erlend Mork og en undervisnings- og formidlingsenhet ledet av Anita Kjølsrud.
Forskningsenheten bestod av to tematiske grupper;
‘Klinisk selvmordsforskning’ ledet av Lars Mehlum og
‘Registerforskning om selvmord og selvskading’ ledet av
Ping Qin. Med utgangspunkt i senterets samfunnsoppdrag og spesielle oppdrag gitt av Helsedirektoratet ble
det på det årlige strategiseminaret satt opp mål og delmål for 2014. Gjennomføring av vedtatte tiltak ble fulgt
opp i råd og utvalg som forskningsutvalg, utdanningsutvalg og nettredaksjon og ved faste sentermøter i løpet
av året.
Oversikt personell 2014
Ledergruppe
Lars Mehlum, dr.med., spesialist i psykiatri, professor,
senterleder, 100 % stilling
Erlend Mork, Ph.D., spesialist i klinisk psykologi, første
amanuensis, forskningsleder, 100 % stilling
Anita Kjølsrud, cand. mag., administrativ leder/studie
konsulent, 100 % stilling
Ping Qin, dr. med., spesialist i psykiatrisk epidemiologi,
professor, 100 % stilling
Anita Johanna Tørmoen, cand. paed., forsker og
universitetslektor, 100 % stilling

Forskning/undervisning
Kim S. Larsen, cand. psychol., spesialist i klinisk psykologi,
universitetslektor, 20 % stilling
Karoline Lindquist, cand. psychol., spesialist i klinisk
psykologi, universitetslektor, 20 % stilling
Ewa Ness, cand. med., spesialist i psykiatri og master i
helseadministrasjon, forsker, 10 % stilling, fratrådte 31.12.2014
Latha Nrugham, dr. philos., forsker, 100 % stilling,
fratrådte stillingen 20.10.2014
Ruth-Kari Ramleth, cand. med., spesialist i barne og
-ungdomspsykiatri, stipendiat, 100 % stilling
Ingeborg Rossow, dr. philos., professor, 20 % stilling
Barbara Stanley, ph.d., professor, 20 % stilling
Fredrik A. Walby, cand. psychol., spesialist i klinisk
psykologi, forsker, 20 % stilling
Formidling og støttefunksjoner
Kirsti Amundsen, cand. philol., informasjonskonsulent/
bibliotekar, 50 % stilling
Wenche Andreassen, administrasjonskonsulent,
100 % stilling
Haneef Awan, ingeniør, master i informasjonssikkerhet,
databasekonsulent, 20 % stilling, fratrådte 31.12.2014
Ina M. K. Bekkevold, prosjektledelse fra NISS,
informasjonskonsulent media og prosjektmedarbeider
E-læring, 80 % stilling, fratrådte 31.05.2014
Unni Boberg, cand. mag., administrativ leder, 100 %,
permisjon
Lien My Diep, cand. scient., seniorkonsulent statistikk,
20 % stilling
Anniken Dønvold, cand. mag., utdanningskoordinator,
100 % stilling
Egil Haga, dr. philos., prosjektkoordinator, 100 % stilling
Hanne Holmesland, cand. philol., redaksjonssekretær/
informasjonskonsulent nett og media, 75-100 % stilling
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NKVTS, NAKMI og RVTS
NSSF har fortsatt sitt løpende samarbeid med Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS),
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
og de fem Regionale ressurssentre om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging (RVTS-ene) blant annet
gjennom regelmessige felles ledermøter der felles strategier og samarbeid er blitt drøftet. NSSF har også som
tidligere hatt faglige møter med selvmordsforebyggende team ved RVTS-ene. I 2014 skjedde dette gjennom en
egen fagdag ved RVTS-Vest i Bergen 6. november.
Samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner
I løpet av året har NSSF hatt samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner. Samarbeidet med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) har
fortsatt, blant annet gjennom felles arrangement ved
Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september
og gjennom NSSFs medvirkning til LEVEs konferanser.
NSSF har også samarbeidet med Landsforeningen mot

selvskading og gitt faglig støtte til deres virksomhet
ved markeringen av Verdensdagen mot selvskading
5. mars. NSSF har likeledes samarbeidet med Kirkens
SOS, både i form av å gi undervisningsstøtte og ved å
delta i organisasjonens prosjektgruppe for utvikling
av det såkalte «Tuntreet-prosjektet» – et utviklingsprosjekt for selvmordsforebygging som har fått støtte fra
Extrastiftelsen. NSSF har gitt faglige råd og vært dialogpartner for organisasjonen MINOS i deres utvikling
av forebyggingsplattformen OKEI (Oppdag, Kartlegg,
Etabler, Iverksett). Ansatte ved NSSF samarbeidet også
i 2014 tett med Stiftelsen Olafs Minnefond om utdeling
av Olaf-prisen til det beste vitenskapelige arbeidet eller formidlingsarbeidet og ga også faglig støtte til denne
frivillige organisasjonens økende forebyggende virksomhet. NSSF har også gitt faglige råd til Redd Barna,
Norges Røde kors og organisasjonen Suicide Rescue i
relasjon til utvikling av forebyggingsstrategier.
Universitetet i Oslo (UiO)
NSSF er organisert under Institutt for klinisk medisin
og er en del av Universitetet i Oslo. NSSF samarbeider

seforetak om implementering av Dialektisk atferdsterapi, gitt råd og klinisk veiledning og avholdt, i løpet av
året, flere nettverkssamlinger for etablerte DBT-klinikere og for kliniske enheter som vurderer å starte med
DBT. NSSF avholdt 4. og 5. juni den 3. Nasjonale konferansen om DBT i Trondheim i samarbeid med de lokale
fagmiljøene innen DBT i Trondheim.
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Kliniske miljøer
NSSF har forsknings- og utdanningssamarbeid med ulike helseforetak.
Prosjektet om behandling av selvskadende og suicidal ungdom gjennom bruk av Dialektisk atferdsterapi
har omfattet flere kliniske enheter ved Oslo Universitetssykehus. Senteret samarbeider også med Akershus
Universitetssykehus om prosjektet Family-Based Treatment Of Depressed Adolescents: A Randomized Controlled Trial With Clinic-Referred Adolescents og med
Haukeland Universitetssykehus i Bergen gjennom SIPEA-studien Bergen Psykoseprosjekt.
NSSF har i løpet 2014 samarbeidet med en rekke hel-
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med flere andre forskningsmiljøer innen psykisk helse
ved instituttet, blant annet psykoterapiforskningsmiljøene og psykoseforskningsmiljøet (NORMENT) om kliniske forskningsprosjekter, og har omfattende og nært
samarbeid med NKVTS (UniRand) og Senter for rus- og
avhengighetsforskning (SERAF) gjennom driften av
masterprogrammet i psykososialt arbeid – selvmord,
rus, vold og traumer.

Annet samarbeid
NSSF har samarbeidet med Statens vegvesen om evaluering av selvmordsforebygging gjennom sikring av
høye broer nær befolkningskonsentrasjoner, og ferdigstilte i 2014 en rapport med resultater som danner et
viktig grunnlag for Vegvesenets strategier og prioriteringer på dette området.
NSSF innledet i 2014 et formelt samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) ved forsker
Yngve Hammerlin om forskning på selvmord blant innsatte i norske fengsler der vi også gir undervisningsstøtte til KRUS sin satsning på kompetanseheving i
selvmordsforebygging blant fengselspersonell.

Ullevål sykehus. Foto: scanpix.no
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Columbia University. Foto: shutterstock.com
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INTERNASJONALT SAMARBEID
Columbia University, New York
I en årrekke har NSSF hatt et godt og nært sama rbeid
med det sterke selvmords-forskningsmiljøet ved
Columbia University i New York. Professor Barbara
Stanley ved Columbia er også tilsatt i bistilling ved
NSSF. I tillegg har flere andre forskere ved Columbia
vært involvert i forskning og undervisningsvirksomhet ved senteret. Det gjelder særlig professor Katherine
M Shear i forbindelse med Komplisert sorgterapi og
professor Andre Ivanoff i forbindelse med Dialektisk
atferdsterapi.
Internasjonale organisasjoner
NSSF er aktivt engasjert i flere internasjonale organisasjoner med sterk relevans for senterets faglige oppgaver.
NSSF er blant annet representert i den internasjonale
organisasjonen for selvmordsforebygging (IASP) sine
styrende organer ved senterleder Lars Mehlums medlemskap i College of presidents, ledelse av Ringel Award
Committee og medlemskap i Scientific Committee for de
to neste verdenskongressene til IASP og Erlend Morks
rolle som nasjonal representant for IASP i Norge. Senterleder Lars Mehlum er også medlem av International
Academy of Suicide Research og medlem av Scientific
Board for organisasjonens kommende verdenskongress.
Senterleder er president-elect for organisasjonen European Society for the Study of Personality Disorders som
tilsvarende bidrar til økt samarbeid særlig om klinisk
forskning med fokus på personlighetsforstyrrelser. Ansatte ved NSSF deltar også i organisasjonene American
Association of Suicidology (AAS), American Foundation
for Suicide Prevention (AFSP) hvor senterets leder sitter
i Research Advisory Board, og i Association of Cognitive
and Behavioral Therapies (ABCT).
NSSF har i flere år hatt rådgivende funksjon i utvikling av selvmordsforskning og -forebygging i Kina. To
av NSSFs medarbeidere, Ping Qin og Lars Mehlum, er
knyttet til Centre for Suicide Prevention Research ved
Shandong University, ett av de ledende universitetene
i Kina. Qin er Distinguished Visiting Professor både

ved School of Public Health ved Shandong University,
og Adjunct Professor ved Faculty of Psychology ved
Huazhong Normal University i Kina. Qin har også samarbeid med Center for Registerforskning ved Aarhus
Universitet i Danmark om flere vitenskapelige studier.
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 Nationellt Centrum för suicidforskning
och prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) ved Karolinska lnstitutet i Stockholm, professor Kristian Wahlbeck
ved det finske folkehelse- instituttet, professor Merete
Nordentofts gruppe ved Københavns universitet, MD
Högni Oskarsson ved The Icelandic Alliance against
Depression (IAAD) og professor Lars Mehlum ved NSSF.
For tiden utføres to epidemiologiske studier i dette konsortiets regi.
Andre internasjonale samarbeidspartnere
NSSF samarbeider med professor Marsha M. Linehans
gruppe ved University of Washington i Seattle, USA, om
forskning på Dialektisk atferdsterapi, og med Behavioral TECH (BTECH) LLC i Seattle, Washington i forbindelse med senterets utdanning i Dialektisk atferdsterapi
der materiellet og veiledende lærerkrefter kommer fra
BTECH.
I 2014 ble et samarbeidsprosjekt mellom NSSF og
forsknings- og forebyggingsmiljøer i Portugal (leder:
professor Ricardo Gusmao ved Universitetet i Porto/
Universitetet i Lisboa) tildelt finansiering fra Norge
gjennom EØS midlene for perioden 2014-2016. Prosjektet medfører overføring av kompetanse fra Norge og
NSSF til de samarbeidende miljøene i Portugal.
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.

Del 2
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Suicidal og selvskadende atferd har mange og sammensatte årsaker. Ingen enkeltstående teori eller forskningsmetode kan alene gi alle svarene. Dette er en forskningsmessig
utfordring. Vi søker derfor å bygge vår kunnskapsproduksjon på innhenting og bruk av flere typer av data og
med flere faglige tilnærminger. Vi søker å bruke data om
så vel psykologiske, psykososiale, samfunnsmessige samt
genetiske og andre biologiske faktorer i vår forskning.
Alt dette 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 eller tidlig ervervet sårbarhet. Belastende livshendelser som
psykiske traumer, omsorgssvikt, tapsopplevelser og manglende sosial støtte, øker sannsynligheten for at mennesker utvikler en opplevelse av håpløshet og psykisk smerte
og vansker med å regulere følelser som angst, tristhet eller
sinne og med å kontrollere følelsesmessige impulser og impulsiv atferd. Slike fenomener kan forekomme alene, men
opptrer svært ofte som en del av symptomene på psykiske
lidelser. Noen forsøker å regulere slike følelser og opplevelser gjennom selvskadende handlinger uten suicidal intensjon, men opplevelser av psykisk smerte og håpløshet øker
også risikoen for selvmordsatferd. Om selvmordsatferden
resulterer i død eller ikke, vil 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.
NSSF har flerfaglig kompetanse innen medisin, folkehelse, psykologi, epidemiologi og samfunnsvitenskap. Til tross
for dette må vi innse at våre ressurser er begrenset og at vi
ikke kan spre oss altfor vidt i vår forskning og i vårt metodiske repertoar dersom vi skal kunne opprettholde tilfredsstillende kvalitet på vårt arbeid. Derfor er samarbeidet med
andre fagmiljø som utfyller vår kompetanse viktig.
NSSFS FORSKNING OM SELVMORD, SELVMORDS
ATFERD OG SELVSKADING
NSSF har med sin forskning 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 slik atferd i ulike grupper av befolkningen, i ulike
geografiske områder og utviklingen over tid. Vi betrakter
ikke suicidalitet som en statisk tilstand eller størrelse,
men som i høy grad et interaktivt fenomen som vil variere
i den enkelte avhengig av forhold ved individet og miljøet.
NSSFs søker også gjennom sin forskning å fremskaffe ny
kunnskap om forekomsten av, og risikofaktorer for, slik
atferd innen kliniske populasjoner, og om faktorer knyttet til den selvmordsnære og hjelperne som påvirker det
kliniske forløpet etter suicidal eller selvskadende atferd. 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.

For å nå disse forholdsvis ambisiøse målsettingene har
NSSF over tid bygget opp en forskningsvirksomhet med hovedfokus på kliniske og epidemiologiske studier. 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. Data blir også samlet inn
gjennom andre kanaler.
I 2014 har NSSF fortsatt arbeidet med å bygge opp registerforskning på villet egenskade og selvmord. Prosjektet vil
nå bevege seg fra innhenting av tillatelser og innhenting av
data til analyse og generering av artikler. Med bakgrunn
i ekspansjonen i registerbasert forskning, har vi nå organisert forskningen i to forskningsgrupper – en med fokus
på registerbaserte studier og en gruppe med hovedfokus på
kliniske studier.
NSSFS FORSKNINGSPRODUKSJON I 2014
Sett i lys av NSSFs størrelse og senterets utdannings- og
formidlingsfunksjon er den vitenskapelige produksjonen
ved senteret god. Særlig er kliniske intervensjonsstudier
svært tidkrevende, men viktig forskning med tanke på
forebygging. Det er derfor en milepæl når vi i 2014 publiserte de første svært oppløftende resultatene fra effektstudien av selvskading for ungdom. NSSF publiserte i 2014 en
doktoravhandling og 20 artikler i fagfellevurderte tidsskrift, hvorav 13 arbeider i internasjonale refereebaserte
tidsskrifter. Forskere ved NSSF stod for 13 presentasjoner
ved forskningskonferanser i løpet av 2014. I tillegg ble det
holdt et meget høyt antall foredrag og bidrag i undervisningssammenheng der senterets forskere formidlet sine
forskningsgenererte kunnskaper.
INVOLVERING AV BRUKERE
Brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av
forskningsvirksomhet, dette er særlig viktig i de kliniske
prosjektene som DBT-prosjektet og SIPEA-studien. Dialogen med og tilbakemeldingene fra pasienter og familiemedlemmer i prosjektet ”Dialektisk atferdsterapi for
ungdom med repeterende suicidalatferd” har hele tiden
vært av stor betydning for gjennomføringen av prosjektet og for vår planlegging av oppfølgingsprosjekter som
STERK NOK – hvor brukerne spiller en sentral rolle. I SIPEA-studien har brukerrepresentanter blitt trukket inn
i prosjektarbeidet knyttet til pasientforløp og samhandlingsforskningen.
KLARGJØRING FOR REGISTERFORSKNING VED NSSF
Selvmord og villet egenskade er et sentralt folkehelseproblem i Norge. Befolkningsstudier i stor skala er viktige kilder til kunnskap som grunnlag for utvikling av effektive
strategier for forebygging. Siden slik kunnskap i stor grad
mangler i Norge, ønsker vi å bruke nasjonale registre som
unik kilde for systematisk å studere selvmord og villet
egenskade.
I registerforskning vil det bli utført kobling av persondata
fra Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk Pasientregister (NPR) og FD-trygd-databasen for å undersøke en
rekke fundamentalt viktige problemstillinger om selvmord
i Norge.
Vi søkte, i 2014, om tilgang til relevant registerdata og fikk
godkjennelse fra REK, NAV, Skattedirektoratet, Statistisk
sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
Vi søkte SSB, FHI og NPR om tilgang til data hentet ut fra
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FORSKNINGSPROSJEKTER
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd – en randomisert, kontrollert studie
Hovedmålsetting med prosjektet er å undersøke effekten
av dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med gjentatt
villet egenskade. Designet er en randomisert, kontrollert
studie, og DBT sammenlignes med vanlig behandling ved
barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Prosjektet
startet opp med inklusjon av pasienter i mai 2008. I mars
2012 var 77 ungdommer (12-18 år) inkludert og ble randomisert til DBT (N=39) eller EUC (‘enhanced usual care’,
N=38). Data ble samlet inn under behandlingsperioden,
ved behandlingsslutt (19 uker) og ett år etter avsluttet behandling, datainnsamling avsluttet januar 2014.
Data fra de ulike delene av prosjektet er for tiden under
analyse og publisering. De primære utfallsmålene er frekvens av episoder med villet egenskade, grad av depresjonssymptomer og alvorlighet av selvmordstanker. Blant de sekundære utfallsmålene er bruk av helsetjenester (legevakt,
sykehusinnleggelser) etter villet egenskade eller risiko for
villet egenskade. Resultatene er meget gunstige, den første
artikkelen med resultater ved behandlingsslutt er nå publisert i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Analyser av dataene ved ett års oppfølging
er også foretatt, og resultatene er under publisering.
Data fra systemet for screening av villet egenskade (etablert i forbindelse med prosjektet) i BUP er publisert. Det vil
også gjøres en egen økonomisk evaluering (cost-effectiveness) på grunnlag av kliniske utfallsmål og kostnadsberegninger basert på data for mengde av poliklinisk behandling
og bruk av andre helsetjenester (f.eks. innleggelser og legevaktkonsultasjoner ved villet egenskade).
En rekke andre analyser av disse dataene er planlagt,
blant annet i forhold til betydningen av eksponering for
traumatiske belastninger i relasjon til forløpet av selvskadingsatferd. Man vil videre undersøke forholdet mellom
selvrapporterte og klinikervurderte depresjonssymptomer
med mål om å klarlegge hvilke faktorer som kan føre til
en subjektivt forhøyet intensitet av depresjonssymptomer
i denne gruppen av ungdommer. Man vil også studere betydningen av tilknytning til foreldre og til venner i relasjon
til forløpet av selvskadingsatferd og depresjon. I en egen
studie undersøker man betydningen av genetiske faktorer
som prediktor for terapirespons og langtidsforløp av selvskading. Betydningen av skåring av adherens under implementering av DBT vil bli publisert.
En egen langtids oppfølgingsundersøkelse av deltakerne
i studien er igangsatt og fokuserer på hvordan det går med
pasientene to år og ti år etter avsluttet behandling.
Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet,
Extrastiftelsen, Oslo universitetssykehus og Universitetet i

Oslo i tillegg til at langtids oppfølgingsstudien har mottatt
støtte fra Norges forskningsråd.
Prosjektleder er Lars Mehlum. Maria Ramberg og Anita
Tørmoen har vært stipendiater, Egil Haga er prosjektkoordinator.
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Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk Pasientregister (NPR) og FD-trygd databasen. Vi mottok i 2014 data om
sosioøkonomiske og demografiske opplysninger fra SSB og
data om dødsårsak fra FHI. De resterende data vil komme
i 2015.
En forskningsassistent ble ansatt for å jobbe på dette prosjektet i 2014, og vi hadde besøk av en gjesteforsker i tre
måneder som fikk dekket reise og noe opphold. Det er foretatt en litteraturgjennomgang og vi har identifisert en rekke
problemstillinger for framtidige studier der vi kan benytte
data vi nå har tilgang til. Arbeidet ble ledet av Ping Qin
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Mehlum L. Borderline Personality Disorder and Suicide. Invited CME – course ved Third International Congress
on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders.
Roma, 16.-18.oktober 2014
Mehlum L. Erfaringer med Dialektisk Atferdsterapi for
suicidale og selvskadende tenåringer i Norge. Personlighetspsykiatrikonferansen 2014, Oslo, 5. desember 2014
Langtidseffekten av dialektisk atferdsterapi (DBT)
vs. standard poliklinisk behandling for ungdom med selvskadings- og suicidal atferd
Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av effektstudien
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeterende suicidalatferd – en randomisert, kontrollert studie, der
DBT-behandling sammenlignes med standard BUP-behandling.
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 selvskadings- og 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 to år etter avsluttet behandling ble
igangsatt våren 2012 og avsluttes i mars 2015. Det er planlagt nye oppfølgingsintervjuer ti år etter avsluttet behandling.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
Lars Mehlum leder prosjektet, Ruth-Kari Ramleth er stipendiat på prosjektet og Egil Haga er prosjektkoordinator.
Konferansepresentasjoner
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Suicidal atferd hos pasienter med schizofreni og bipolar
lidelse – Tematisk område psykotiske lidelser (TOP)
TOP-studien baserer seg på et omfattende datamateriale
fra pasienter med psykotiske lidelser. Materialet er samlet
inn ved psykiatriske behandlingsenheter ved sykehusene
i Oslo og Sykehuset Innlandet HF. Personer med psykotiske
lidelser som schizofreni og bipolar lidelse har en forhøyet
risiko for å dø ved selvmord, og suicidal atferd er en sentral
risikofaktor for selvmord i denne pasientgruppen. 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 av, og
kliniske karakteristika ved selvskading i denne pasientgruppen. NSSF har så langt bidratt på 11 artikler i TOP-studien og en doktoravhandling publisert i 2014. Ytterligere
to artikler ble sendt inn til internasjonalt tidsskrift i 2014.
Erlend Mork er prosjektleder for delprosjektet ved NSSF,
Lars Mehlum og Fredrik Walby deltar som prosjektmedarbeidere.
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Depressive symptomer og suicidal atferd blant universitetsstudenter i Kina
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 samlet inn 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. Prosjektet er i Kina delvis støttet av The International Research Foundation of Science og Technology Ministry of China.
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Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse
med fokus på validering av data og påvirkninger av
personlig sosiodemografisk status
Selvmord og villet egenskade er viktige folkehelseproblemer i Norge. Storskala befolkningsstudier er viktige kilder til kunnskap som grunnlag for utvikling av effektive
strategier for forebygging. Siden slik kunnskap i stor grad
mangler i Norge, ønsker vi å bruke norske nasjonale registre som unik kilde til å systematisk studere selvmord
og villet egenskade. I dette prosjektet vil vi fokusere på
en rekke fundamentalt viktige problemstillinger om selvmord i Norge. Vi ønsker å vurdere datakvaliteten om villet
egenskade, få innsikter i utviklingen av forekomsten av
villet egenskade og selvmord, kunnskap om risikofaktorer for gjentakelser av villet egenskade og for påfølgende
selvmord samt betydningen av viktige sosio-demografiske
faktorer for det nevnte forhold.
Det er en omfattende epidemiologisk undersøkelse, som

Registerbasert forskning om selvmord og villet egenskade
i etniske minoritetsgrupper i Norge
Norge har opplevd store demografiske endringer de siste
20-30 årene, primært på grunn av innvandring. Ca. 15 %
av Norges befolkning er i dag innvandrere eller norsk-fødte med innvandrerforeldre. Det er høyst usikkert om eksisterende kunnskap om forekomst og risikofaktorer for
selvmord og villet egenskade i ulike segmenter av befolkningen har gyldighet for denne nye store undergruppen. Hovedformålet med dette prosjektet er å sikre bedre
kunnskap om omfang av selvmord og villet egenskade i
innvandrerbefolkningen i Norge, samt sikre bedre kunnskap om risikofaktorer for selvmord og villet egenskade
i denne gruppen. Oppdatert kunnskap om risikofaktorer
og endring i risikofaktorer er viktig som grunnlag for det
selvmordsforebyggende arbeidet og for tiltak som søker
å bedre den psykiske helsen i innvandrerbefolkningen.
Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge,
inndelt etter fødelandet til deltakerne i studien og deres
foreldre. Personopplysninger vil bli hentet fra Det sentrale
folkeregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. Sosiodemografiske opplysninger vil bli hentet fra
Forløpsdatabasen Trygd. Forprosjekt ble finansiert av Helsedirektoratet i 2014.
Professor Ping Qin leder prosjektet.
Risiko for selvmord i forbindelse med diagnostisering
av alvorlig fysisk sykdom
Alvorlig fysisk sykdom påvirker menneskers liv på mange
måter, for noen blir det så vanskelig å leve med alvorlig fysisk sykdom at de 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 professor Ping
Qin arbeidet ved Centrum for Registerforskning ved Aarhus Universitet I Danmark. Hun har fullført det gjenstående
arbeidet med delprosjektet basert på Dansk data. Fra 2014
fortsatte prosjektet med data fra relevante registre i Norge.
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SIPEA – Suicidale pasienter innlagt i PAM, Helse Bergen
– en prospektiv oppfølgingsundersøkelse
Formålet med studien er å fremskaffe kunnskap som
kan bidra til et bedre og mer differensiert tilbud til de
som i dag innlegges i akuttpsykiatrien, med særlig fokus
på tiltak som kan forebygge selvmordsatferd og unødvendige reinnleggelser.
Del I, Kohortstudie: Omfatter alle innleggelser til
Psykiatrisk akuttmottak (PAM) ved Divisjon psykisk
helsevern i Helse Bergen. Studiestart var 1. mai 2005, og
inklusjon foregår til 7000 pasienter er inkludert. Pasientene skal følges til utgangen av 2015. Studien har hovedfokus på problemer knyttet til selvmordsrisiko ved
innleggelse og etter utskrivning. Kliniske data og forløpsdata med tanke på reinnleggelser, liggetid, ulike typer selvmordsatferd og eventuell død blir hentet fra psykiatriske og somatiske pasientjournaler og ved kobling
mot sykehusregistre, Norsk pasientregister (NPR) og
Dødsårsaksregisteret. Data om poliklinisk behandling
og oppfølging på spesialist- og primærhelsetjenestenivå blir hentet ved hjelp av journaler, sykehusregistre,
registeret for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner
(KUHR) og kommunale registre. Det gjøres flere delstudier med utgangspunkt både i hele kohorten og undergrupper.
Del II, Intervjustudie: Det er gjennomført utdypende
intervjuundersøkelse med 300 ikke-psykotiske pasienter som var innlagt på grunn av selvmordsrisiko. Disse
består av et randomisert utvalg fra kohorten som ble invitert til å delta i intervju. De som samtykket gjennomgikk et semistrukturert intervju under akuttinnleggelse
og et oppfølgingsintervju på telefon ca. et halvt år etter.
Utfallsmålene er de samme som for kohortstudien, men
i tillegg til registerbaserte data er det også innhentet pasientenes egenrapporterte informasjon om selvmordsatferd, kliniske variabler og oppfølging.
Studien er finansiert av Divisjon psykisk helsevern,
Helse Bergen og Helse Vest.
Studien gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt
kompetansesenter for legevaktmedisin, ved Steinar
Hunskaar og Ingrid Hjulstad Johansen, og Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri, ved
Knut Rypdal og Vigdis Elin Syrstad.
Professor Lars Mehlum er prosjektansvarlig ved NSSF,
Ketil Ødegaard er prosjektansvarlig ved Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen. Liv S. Mellesdal er stipendiat på prosjektet.
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bruker data fra norsk befolkningsregistre til å systematisk undersøke selvmord og villet egenskade og tilknyttede faktorer. Utvalgte data og metoder er spesielt tilpasset
forskningsformålet.
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. Resultater
og innsikter hentet fra de foreslåtte forskningsaktivitetene
vil i stor grad bidra til økt forståelse av selvmord og villet
egenskade i Norge, og legge et solid fundament for videre
forskning på dette feltet. Prosjektet er godkjent av REK, NAV
og Skattedirektoratet samt av SSB, FHI og Helsedirektoratet.
Ping Qin leder prosjektet, Lars Mehlum er prosjektmedarbeider. Egil Haga er prosjektkoordinator.

14
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Årsrapport 2014 Del 2

Publikasjoner
Mellesdal, L., Kroken, R. A., Lutro, O., Wentzel-Larsen, T.,
Kjelby, E., Oedegaard, K. J., . . . Mehlum, L. (2014). Self-harm
induced somatic admission after discharge from psychiatric hospital – a prospective cohort study. Eur Psychiatry,
29(4), 246-252. doi: 10.1016/j.eurpsy.2013.06.006
Kroken, R.A., Kjelby, E., Wentzel-Larsen, T., Mellesdal L.S.,
Jørgensen, H.A., Johnsen E. (2014). Time to discontinuation
of antipsychotic drugs in a schizophrenia cohort. Influence
of current treatment strategies. Ther Adv Psychopharmacol, 4(6):228-39. doi: 10.1177/2045125314545614.
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Family-Based Treatment of Depressed Adolescents:
A Randomized Controlled Trial with Clinic-referred
adolescents
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 behandlingseffekten av en evidensbasert familiebehandling for ungdom med moderat-til-alvorlig depresjon (Tilknytningsbasert familieterapi) ved å
sammenligne den med behandlingen som vanligvis gis på
poliklinikken. I en delstudie fokuseres det også spesifikt på
selvmordstanker og negative livshendelser. Prosjektet er nå
i aktiv pasientinklusjonsfase.
Studien utføres i et samarbeid med terapiutvikler for Tilknytningsbasert familieterapi, Guy Diamond, University of
Pennsylvania, Philadelphia, USA.
Prosjektet finansieres av Helse Sør-Øst RHF.
Pravin Israel (AHUS) og Lars Mehlum leder prosjektet,
Luxsiya Srii Sivatheepan er stipendiat.
Selvmord i nordiske fengsler 2000–2011
Tidligere studier har vist at det er en økt risiko for selvmord blant innsatte i fengsler. Innsatte med psykiske lidelser, personer som har hatt hyppige fengselsopphold, yngre
innsatte, varetektsfanger samt personer som er fengslet på
grunn av vold er særlig risikoutsatte. I flere land ser forekomsten av selvmord blant innsatte ut til å ha en økende
tendens. I denne studien samarbeider NSSF med forskere
fra de øvrige nordiske landene i å undersøke overdødeligheten ved selvmord i forhold til aldersgrupper og over tid.
Data samles inn fra de respektive lands fengselsmyndigheter, og målet er å få sikrere kunnskap om fengselsselvmord som grunnlag for forebyggende arbeid. Prosjektet er
i datainnsamlingsfasen.
Dette er et nordisk samarbeidsprosjekt ledet av Annette
Erlangsen ved Psykiatrisk Center, København Universitet.
Yngve Hammerlin (KRUS) og Lars Mehlum leder den norske
delen av prosjektet.
Rusmidler og villet egenskade
Rusmiddelbruk er en viktig risikofaktor for villet egenskade. Både en tilstand av akutt beruselse og et langvarig misbruk av alkohol eller andre rusmidler er forbundet med en
betydelig forhøyet risiko for selvmord, selvmordsforsøk og

annen villet egenskade. Vi vet imidlertid fremdeles lite om
flere viktige aspekter ved disse observerte sammenhengene, eksempelvis: – I hvilken grad er sammenhengene et
uttrykk for en kausal sammenheng? – I hvilken grad og på
hvilke måter kan forekomst av villet egenskade forebygges
gjennom tiltak som reduserer rusmiddelbruk i hele – eller
spesifikke grupper av – befolkningen? Kan rusmiddelmisbruk ha en indirekte effekt på villet egenskade, som for
eksempel å øke risikoen for villet egenskade hos barn av
rusmiddelmisbrukere?
Prosjektet har som mål å belyse sammenhenger mellom
rusmiddelbruk/-misbruk og ulike former for villet egenskade i to henseender:
1) Oppdatere oversiktskunnskap om ulike sammenhenger mellom rusmiddelbruk og villet egenskade og gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for å vurdere tiltak som kan
forebygge villet egenskade gjennom rusmiddelforebyggende tiltak rettet mot hele befolkningen eller mot spesifikke
grupper.
2) Foreta empiriske analyser av slike sammenhenger basert på tilgjengelige norske datasett. De empiriske analysene vil undersøke belegg for mulige kausale sammenhenger
mellom rusmiddelbruk og villet egenskade; samt mulige
indirekte effekter av rusmiddelmisbruk på villet egenskade
hos barn eller andre nære pårørende til misbrukere.
De empiriske analysene vil bli basert på ulike tilgjengelige norske datasett. Disse kan i hovedsak grupperes i tre:
a) spørreundersøkelser i den generelle befolkningen av
ungdom og voksne,
b) data fra pasienter i ulike behandlings- eller omsorgstiltak, og
c) data fra helseregistre og andre nasjonale registre.
Ingeborg Rossow leder prosjektet.
Publikasjoner
Rossow, I., & Norstrom, T. (2014). Heavy episodic drinking
and deliberate self-harm in young people: a longitudinal cohort study. Addiction, 109(6), 930-936. doi: 10.1111/
add.12527
Sikring av broer – et aktuelt selvmordsforebyggende
tiltak i Norge?
Sikring av utsatte broer kan forebygge selvmord ved utsprang fra bro og noen broer i Norge er sikret de siste 10
årene. Vegdirektoratet vurderer å sikre flere norske broer,
men vi vet lite om karakteristika og omfang av selvmord
ved utsprang fra bro i Norge. Prosjektet har hatt som mål
å gjennomføre en studie av selvmord ved utsprang fra bro
for å belyse behovet for sikring av bro som et selvmordsforebyggende tiltak i Norge. Undersøkelsen tar sikte på å
belyse i hvilken grad det skjer selvmord ved utsprang fra
bro i Norge, hva som kjennetegner personer som dør i selvmord ved utsprang fra bro og om noen broer er mer utsatt
enn andre. Datainnsamling og analysearbeid er avsluttet, rapport ferdigstilt og levert Statens helsetilsyn i 2014.
Aleksandra Sæheim har skrevet en klausulert masteroppgave basert på undersøkelsen og en artikkel er under
utarbeidelse med tanke på publisering i fagfellevurdert
tidsskrift i 2015.
Erlend Mork leder prosjektet i samarbeid med Alexandra
Sæheim.
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UTDANNINGSPROGRAM OG KURS VED NSSF
Masterprogram i selvmordsforebyggende arbeid
Masterprogrammet ved UiO i psykososialt arbeid –
selvmord, rus, vold og traumer, studieretning selvmordsforebyggende arbeid, har som mål å bidra til å
heve kompetansen hos ansatte i statlig og kommunalt
tjenesteapparatet innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenesten. Studiet er erfaringsbasert og gjennomføres
på deltid. Studentene på studiet er ansatt innen psykiatrien, fengselsvesen, barnevern, NAV, skolen eller i forsvaret. 70 % av studentene er ansatt i helseforetak, 30 %
innen det kommunale tjenesteapparatet.
I 2014 var det, fordelt på 2 kull, 35 studenter på studieretningen selvmordsforebyggende arbeid. NSSF er faglig ansvarlig for undervisning og veiledning som tilbys
på denne studieretningen.
I samarbeid med SERAF og NKVTS gjennomførte
NSSF 1 undervisningsuke for alle studieretningene på
programmet, i tillegg gjennomførte NSSF 3 undervisningsuker kun for studentene på studieretning selvmordsforebyggende arbeid. Det ble levert tolv masteroppgaver på studieretningen. Oppgavene er elektronisk
tilgjengelig gjennom DUO, UiO:
https://www.duo.uio.no/handle/10852/37330
under samlinger i mappen: Psykososialt arbeid.
Periodisk evaluering av masterprogrammet med eksternt
evalueringspanel, initiert av Det medisinske fakultet i
2013, ble avsluttet i 2014. Rapport kan lastes ned:
http://www.uio.no/studier/program/psykososialmaster/studiekvalitet/

Foto: colourbox.com
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NSSF bidrar til kompetanseheving i tjenesteapparatet ved å tilby spesialisert undervisning og veiledning
innen suicidologi. Senteret bidrar dermed til at fagpersoner innen helsevesenet og andre relevante tjenester
har tilstrekkelig kompetanse til å iverksette og drive
selvmordsforebyggende tiltak, bidrar til at helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse til å forebygge selvmord og selvskading gjennom behandlingsmessige og
miljørettede tiltak, og bidrar med rådgivning overfor
kunnskaps- og kompetansesentre som tilbyr opplæring
innen selvmordsforebygging.
Senteret organiserer sine utdanningstiltak gjennom
studieprogram ved Universitetet i Oslo, ved særskilte
terapeut-utdanninger og kliniske kurs.
I tillegg underviste medarbeidere ved NSSF i 2014 på
profesjonsstudiet i medisin ved UiO og ved en rekke
høyskoler og helseforetak, til sammen 130 undervisning og veiledningsbidrag.
Utfyllende liste over undervisning og veiledning i
2014

Utdanningsprogram i Dialektisk atferdsterapi (DBT)
Dialektisk atferdsterapi integrerer kunnskap fra atferdsterapi, kognitiv terapi og læringsterapi samt dialektisk
og østlig 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 hovedsakelig på engelsk.
Det er økende interesse for utdanningen og ved opptaket til 2014/2015 kullet, som startet sin utdanning i oktober 2014, var det nærmere 40 % økning i antall søkere.
Det ble tatt opp 60 kandidater, derav 30 kandidater til 6
helt nye team, 15 kandidater til 4 suppleringsteam (team
som skal inn i eksisterende team, og som tar hele teamutdannelsen) og 15 suppleringskandidater (kandidater som
skal inn i eksisterende team og tar deler av utdannelsen). De nye teamene og suppleringsteamene blir ferdig
utdannet juni 2015, mens de 15 suppleringskandidatene
har frist for innlevering av hjemmearbeid og eksamen 31.
januar 2015.
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Grunnet denne sterke økningen i antall søkere har vi
satt opp en egen Suppleringskandidatutdanning med
oppstart i mars 2015.
Utdanningsprogrammets lærere gir regelmessig veiledning både til DBT-team under utdanning og til aktive
DBT-team. I 2014 var det 13 team som fikk regelmessig
veiledning.
Utdanningsprogrammet arrangerer hvert andre år en
nasjonal konferanse i samarbeid med et lokalt DBT-miljø.
Konferansen er en viktig arena for DBT-terapeuter for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og faglig påfyll.
I juni 2014 ble den 3. nasjonale konferansen i DBT arrangert i samarbeid med DBT-teamet BUP Lian i Trondheim,
med opp mot 100 deltakere. Programmet for konferansen
var delt i to, første dag med fokus på utfordringer ved implementering av DBT i klinikk, utveksling av erfaringer
og faglige innlegg fra ansatte ved NSSF. På andre dag av
konferansen holdt Thomas Lynch, professor ved Duke
University, USA, et dagsseminar om RO-DBT, «Radically
open DBT». Dagsseminaret var åpent for alle.
DBT er en ressurskrevende terapiform, klinikkene
trenger lang modningstid før de tar beslutning om en

eventuell 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. 2. april arrangerte NSSF et introduksjonskurs om DBT med ca 50 deltakere, 18. og 19. september avholdt vi et klinikkinternt kurs. I tillegg hadde vi
i mars nettverksmøte for DBT-team i Oslo, Akershus og
Buskerud, og i desember nettverksmøte i Telemark, Buskerud og Vestfold. I tillegg bruker vi enhver anledning til
å gjøre DBT kjent gjennom stand og deltakelse på konferanser.
Kurset er av Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og Sykepleierforbundet godkjent som videre- og
etterutdanning.
Kurset evalueres av deltakerne underveis, lærere og
kursansvarlig foretar daglige justering basert på disse
tilbakemeldingene. Kursansvarlig, alle involverte lærere
og koordinator for kurset foretar en sluttevaluering etter
endt undervisningsuke.
Helsedirektoratet støtter initiativet ved årlige tildelinger til drift og utvikling av programmet.
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Behandling av komplisert sorg (Complicated Grief
Treatment, CGT)
Komplisert sorg forekommer hos 7 % av alle som opplever
tap av nærstående. Det er stor mangel på kunnskap og
kapasitet til å drive behandling spesifikt rettet mot kompliserte sorgtilstander. Dette er et problem blant annet for
de mange som årlig rammes ved å bli etterlatt ved selvmord. NSSF ønsker å bidra til å bedre behandlingstilbudet
til etterlatte som opplever komplisert sorg.
I januar 2014 var det første kullet med terapeuter ferdige med sin utdanning i behandling av komplisert sorg.
Det er hittil utdannet 16 kandidater. Complicated Grief
Treatment (CGT) er utviklet av dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University, New York. Dr.
Shear har i samarbeid med Lars Mehlum (NSSF) stått for
undervisningen. Anniken Dønvold (NSSF) har koordinert
dette tilbudet.
NSSF
Grunnet manglende ekstern finansiering av CGT-utdanningen valgte NSSF å avvente videre drift av utdanningen inntil dette ble avklart. I november 2014 fikk vi et
tilleggstilskudd øremerket dette tiltaket. Aktiviteten ble
da gjenopptatt og videreføres i 2015.

Undervisning i selvmordsrisikovurdering for ansatte i HF
Det ble gjennomført et halvdagskurs for spesialister ved
OUS 10. desember.
Kurspakken «Tid for Liv»
Kurspakken «Tid for Liv», undervisningsmateriell om
vurdering av selvmordsrisiko hos pasienter, ble solgt
(selvkost) til Drammen DPS, Vestre Viken HF, Sykehuset
i Vestfold, Helse Stavanger, Sykehuset i Kristiansand,
Universitetet i Bergen, Den norske legeforening og Aker
sykehus.
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Kurs i klinisk suicidologi
Årlig 3 dagers kurs for leger og psykologer der spesialister blir prioritert for deltakelse.
Læringsmålet for kurset er å formidle utprøvd kunnskap og intervensjoner i behandling av en utfordrende
pasientgruppe innen psykisk helsevern. Det blir fokusert
på intervensjoner på individ og systemnivå, gitt opplæring i hvordan foreta en kunnskapsbasert vurdering av
selvmordsrisiko og fokusert på hvordan engasjere og
motivere pasienter med suicidal atferd i behandling.
Det legges opp til egenaktivitet, rollespill, arbeid i grupper gjennom bl.a. drøfting av kasus og konkret arbeid
med ferdigheter gjennom trening
påwww.d
spesifikke
intervenbt.no
Les mer på
sjoner.
I 2014 var det 41 deltakere på kurset, derav 24 leger og
17 psykologer, kurset ble holdt i Oslo 19.-21. mars.
Kurset er godkjent av Den norske legeforening som 18
timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, innen psykiatri og barne- og
ungdomspsykiatri og godkjent av Norsk psykologforening som 18 timers fritt spesialistkurs/vedlikeholdsaktivitet.
Det gjennomføres daglige deltakerevalueringer, justeringer underveis, oppsummeringstime sammen med
deltakerne siste dag av kurset og sluttevaluering der det
utarbeides kursrapport. Kursrapporten benyttes som utgangpunkt for revidering av neste års kurs.

Dialektisk
atferdsterapi (DBT)
Utdanning
2016

Behandling av komplisert sorg,
Complicated Grief Treatment (CGT
)
Utdanning 2015/2016

NSSF
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NSSF har som mål å formidle ny forskningsbasert og
erfaringsbasert kunnskap til andre forskere, til andre
kunnskaps- og kompetansesentre, til undervisere ved
universitet og høyskoler, til beslutningstakere på nasjonalt og kommunalt nivå, til nøkkelpersoner i det selvmordsforebyggende arbeidet i tjenesteapparatet og til
allmennheten.
Forskere ved NSSF svarer jevnlig på eksterne henvendelser, også fra media og presse. Senteret svarer også på
spørsmål fra studenter og fagfolk om litteratursøking og
annen informasjonsinnhenting.
KONGRESS- OG KONFERANSEPRESENTASJONER
Ansatte ved NSSF presenterte i 2014 ny forskning på
sentrale nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser, til sammen 14 innlegg.
Oversikt over kongress- og konferansepresentasjoner
i 2014
WEB
selvmord.no er inngangsportalen til senterets hovednettsted på UiO. Nettstedet gir informasjon om suicidologi som fagfelt og presenterer nyere suicidologisk
forskning fra hele verden. Med over 800 artikler tilgjengelig er nettstedet en av verdens største nettressurser på
selvmordsforebygging. For å gjøre ny kunnskap lettere
tilgjengelig for ulike målgrupper publiserte vi i 2014
temasider. Vi har temasider om etterlatte-problematikk,
psykisk lidelse som risikofaktor, bruk av rusmidler som
risikofaktor og om metodebegrensning. I 2014 publiserte
vi også to nye fakta-ark:
Om selvmord
Om selvskading
NSSF sender jevnlig ut nyhetsbrev som lenker til nett
siden der blant annet ny forskning presenteres. I 2014
presenterte vi fem viktige forskningsresultater basert på
nye vitenskapelige artikler:
• Medikamentforgiftning og reinnleggelse i Norske
sykehus
• Dialektisk atferdsterapi (DBT) som effektiv behandlingsmetode for selvskadende og suicidale tenåringer
• PTSD utbredt blant deprimerte innlagte for selvmordsforsøk
• DBT synes nyttig for ungdom i selvmordsfare og deres
hjelpere
• Hva hemmer og fremmer kontakt med hjelpeapparatet
blant ungdom?
dbt.no gir informasjon om utdanningsprogrammmer og
kurs innen Dialektisk atferdsterapi og beskriver DBT som
behandlingsmetode.
TIDSSKRIFTET SUICIDOLOGI
I Suicidologi publiseres forskningsbasert kunnskap med
relevans for praksisfeltet, oversiktsartikler og erfaringsbaserte artikler om tiltak og prosjekter på det selvmordsforebyggende området. Tematikken belyses også gjennom intervjuer, essays, kronikker, bokanmeldelser og
dikt. Suicidologi er det eneste fagtidsskriftet på sitt område i Nord-Europa.

Tidsskriftets papirutgave har ca. 5000 abonnenter
i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg publiseres alle
artikler i fulltekst på vårt nettsted selvmord.no.
2014-utgivelsene var tidsskriftets 19. årgang:
• Etterlatte ved selvmord (nr. 1/2014)
• Handlingsplan mot selvmord og selvskading
(nr. 2 /2014)
• Dialektisk atferdsterapi (nr. 3/2014)

SUICIDOLOGI

SUICIDOLOGI
Nr. 2/2014 - 19. årgang

Nr. 1/2014 - 19. årgang

Tema: Handlingsplan mot selvmord

Tema: Etterlatte ved selvmord
s. 3

De usynliggjorte. Etterlatte gjennom historien
v/Arne Thorvik

s. 10 Når etterlatte ved selvmord møter presse
v/Terese Grøm og Henning Herrestad
s. 15 Unge LEVE: Ungdomsarbeid av og for etterlatte
ved selvmord
v/Christoffer Vestli og Gry Lunde

s. 29 Olafs Minnepris 2014

s.

s. 30 Bokanmeldelse. Edwin Shneidman: A commonsense
book of death
v/Kim Larsen

3 Ny handlingsplan for forebygging av selvmord
og selvskading
v/Erlend Mork

s.

7 Selvmordsforebygging i akuttpsykiatriske
døgnavdelinger – erfaringer fra nasjonalt
læringsnettverk
v/Marie Brudvik, Ewa Ness og Fredrik Walby

s. 32 Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT)
s. 33 RVTS Sørs Barnehøydekonferanse 2014

s. 18 Sorg og sykmelding
v/Kari Wille Rekdal og Henning Herrestad

s. 35 Bokanmeldelse. Mariann Aaland: Det var stille,
det snødde
v/Kari Wille Rekdal

s. 13 Handlingsplanen – kort oppsummert
Intervju med Anette Mjelde
v/Hanne Holmesland

s. 23 Hvis sorgen ikke får ord, fryser den fast
Intervju med Solveig Bøhle
v/Hanne Holmesland

s. 36 Nytt utdanningstilbud ved NSSF i behandling av
komplisert sorg (CGT)
v/ Anniken Dønvold

s. 14 Fra lanseringen av handlingsplanen
v/Ina Bekkevold og Hanne Holmesland

s. 27 Akuttpsykiatriprisen 2014
v/Ina Bekkevold

s. 40 Kurs, møter og konferanser

s. 39 Løsrivelse av Edvard Munch

s. 25 Hva som vil skje
Dikt av Jan Erik Wold
s. 26 Kronikk: Det er ingen som trur at
toastmasteren skal gjere sjølvmord
v/ Oddvar Vignes
s. 28 Bokanmeldelse. STAY – filosofiske
motargumenter
v/Kim Larsen
s. 30 Bokanmeldelse. Popularisert
fagstoff til medmennesket
v/Kim Larsen
s. 32 Kurs, møter og konferanser

s. 28 Bokanmeldelse. Marty Lou & Amy Bolk: Losing
a parent to suicide
v/ Kim Larsen

NSSF

s. 16 Rapport fra skolebesøk i Miami
v/Ingrid Sæbø Møllen

s. 20 Samhällets lidandeproduktion och
behov av resiliens
v/Jan Beskow
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NSSF I MEDIENE
NSSF deltok, eller ble omtalt, i 98 nyhetssaker på papir eller nett i 2014. NSSF har vært synlig i media ved aktuelle
oppslag om: åpenhet og stigma, smitteeffekt, schizofreni
og risiko for selvmordsforsøk, dialektisk atferdsterapi, ny
handlingsplan mot selvmord og selvskading, mørketall
for selvmord i psykiatrien og medieomtale av assistert
selvmord.
Vi følger det nasjonale mediebildet tett gjennom Opoint
medieovervåkning. I 2014 hadde vi en topp i mediedekningen i mai og september. Vi ser også at senteret er omtalt på organisasjoners og bedrifters nettsider, for eksempel psykiskhelse.no, napha.no, psyknytt.no og forskning.
no
MEDIEOPPSLAG
Senterleder Lars Mehlum er ofte i kontakt med mediene,
og da gjerne i forhold til saker på samfunnsmessig og
overordnet plan. Gjennom 2014 figurerte Mehlum i 20
skrevne saker, både på trykk og digitalt, og han deltok i
ni intervjuer på tv og radio, blant annet i Dagsrevyen og
Aktuelt. Sakene har blant annet handlet om brosikring,
selvmordsatferd i den samiske befolkningen, selvmord
blant eldre og behandling av ungdom som skader seg selv.
Andre sentrale medieoppslag
Anita Johanna Tørmoen ble intervjuet om selvskading,
behandling og DBT (Adresseavisen, napha.no og KK).
Fredrik A. Walby uttalte seg om selvmord i psykiatrien,
forebygging, betydningen av åpenhet om selvmord og om
selvmord hos barn (NRK, VG og KK, og han deltok i Adresseavisens nettmøter om selvmord i psykiatrien).
Ping Qin ble intervjuet om selvmord blant jenter på verdensbasis og om sammenhengen mellom pollen og selvmordsrate. (Dagsavisen)
Erlend Mork ble intervjuet om risiko for selvmordsforsøk blant schizofrene (forskning.no) og har skrevet debattinnlegg i Aftenposten sammen med Walby, Mehlum
og Ness.
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