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Abstracts

Velkommen til Oslo!

Kjære kolleger,
 
Hjertelig velkommen til den 9. nasjonale konferansen om selvmordsforskning og 
-forebygging. Konferansen er organisert av Nasjonalt senter for selvmordsforskning  
og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo, og programkomiteen har  bestått av del-
tagere fra NSSF, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Landsforeningen  
for pårørende innen psykisk helse (LPP) og Folkehelseinstituttet.

Det er en glede å få bidra til å synliggjøre alt  det viktige arbeidet knyttet til  å redus-
ere selvmord og selvmordsatferd som gjøres, og konferansen formidler nyheter fra  
forskning, forebygging, kliniske miljøer, pårørende, etterlatte og brukermiljøene, samt 
fra frivillige organisasjoner.

Programmet er som temaet, sammensatt og mangfoldig.  Vi håper det er noe nytt å lære  
for alle og at kanskje noen følelser blir berørt underveis. Vel møtt til inspirerende dager!

God konferanse!

Anita Johanna Tørmoen, PhD
Leder av programkomiteen
Førsteamanuensis, Nasjonalt 
senter for selvmordsforskning 
og -forebygging
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Mandag 27. november 

09:00 REGISTRERING OG KAFFE

10:00 
Rom: 

Stockholm/Oslo

ÅPNING AV KONFERANSEN  
Velkommen ved leder av programkomiteen, førsteamanuensis Anita J. Tørmoen,  
NSSF og åpning ved Svein Lie, divisjonsdirektør for primærhelsetjenester,  
Helsedirektoratet. Musikalsk innslag ved Toril S. Tørmoen 
Ordstyrere: Anita J. Tørmoen og Lars Mehlum

10:20 
PL 1
Rom:  

Stockholm/Oslo

FØRSTE PLENARSESJON 
Professor Kim Gratz (University of Toledo): «The Role of Emotion Regulation in the  
Presence, Maintenance, and Treatment of Borderline Personality and Self-injury» 
Ordstyrere: Anita J. Tørmoen og Lars Mehlum

11:05 PAUSE

11:20 
PL 2 
Rom:  

Stockholm/Oslo

ANDRE PLENARSESJON 
Professor Kim Gratz (University of Toledo): Fortsettelse av «The Role of Emotion Regulation  
in the Presence, Maintenance, and Treatment of Borderline Personality and Self-injury» 
Ordstyrere: Anita J. Tørmoen og Lars Mehlum

12:05 PAUSE

12:20
PL 3 
Rom:  

Stockholm/Oslo

TREDJE PLENARSESJON  
Psykiater, overlege og ph.d.-kandidat Kristin J. Fredriksen (Stavanger  
universitetssjukehus): «Når psykotiske opplevelser blir dødelige: Pasienters  
beskrivelser av hva som styrer impulsiv suicidal atferd – data fra kvalitative studier»
Ordstyrere: Ruth-Kari Ramleth og Fredrik Walby

13:00 LUNSJ

14:00
PA 1 
Rom:  

Stockholm

PARALLELLSESJON 1 – WORKSHOP  
Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) 

PA 1.1 Professor Kim Gratz (University of Toledo) – «Targeting Emotion Dysregulation  
           in the Treatment of Self-injury: An Acceptance-based Emotion Regulation Group Therapy»
Ordstyrere: Anita J. Tørmoen og Lars Mehlum
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Mandag 27. november 

14:00
PA 2
Rom:  
Oslo

PARALLELLSESJON 2  
Etterlatte, brukere og pårørende – kontakt med ulike instanser

• PA 2.1 Christoffer Vestli – «Et systematisk tilbud for selvmords etterlatte i Norge» 
• PA 2.2 Kristin F. Moe og Ingeborg Lunde – «Barn som pårørende ved selvmordsforsøk» 
• PA 2.3 Torbjørn Mohn-Haugen og Astrid B. Norheim – «Oppfølging av unge som  
              har forsøkt å ta sitt eget liv»
  Ordstyrere: Christoffer Vestli og Oddrun Bøhlerengen

15:15 PAUSE

15:30–17:00
PA 3
Rom:  
Oslo

PARALLELLSESJON 3  
Registerforskning på selvmord og selvskading

• PA  3.1 Quirino Puzo – «Suicide among immigrant population in Norway:  
             what is the risk difference and how socio-economic factors influence the risk» 
• PA  3.2 Lisa V. Burrell – «Selvmordsrisiko etter plutselig tap av foreldre» 
• PA  3.3 Erik O. Næss – «Suicide risk in relation to marital status: a national study» 
• PA  3.4 Ping Qin – «Suicide and deliberate self-harm: an update of findings  
              from national registries» 
   Ordstyrere: Ping Qin og Lisa V. Burrell

15:30–17:00 
PA 4 
Rom:  

Stockholm

PARALLELLSESJON 4 
Kliniske implikasjoner av suicidalitet i psykisk helsevern

• PA 4.1 Siv Hilde Berg – «Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre  
            eller også en intervensjon?» 
• PA 4.2 Martin Ø. Myhre – «Brief Behavioral Activation Treatment for  
             Depression (BATD) for deprimerte pasienter i akuttpsykiatrisk døgn behandling» 
• PA 4.3 Martin Ø. Myhre – «Kontakt med psykisk helsevern før selvmord – en systematisk  
              litteraturgjennomgang og meta-analyse» 
• PA 4.4 Ruth-Kari Ramleth – «Depressive symptomer hos selv skadende ungdommer  
             med og uten borderline personlighets forstyrrelse; en studie på selvrapporterte  
             og klinikervurderte depresjonssymptomer før og etter behandling» 
• PA 4.5 Ane I. B. Søberg – «Eksistensielle temaer og selvmord» 
   Ordstyrere: Fredrik Walby og Ruth-Kari Ramleth

19:30  
Rom:  

Holberg

KONFERANSEMIDDAG PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL 

PARALLELLSESJON

PLENARSESJON 
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10:00 
PL 5 
Rom:  

Stockholm/Oslo

FEMTE PLENARSESJON  
Forsker Anne Reneflot (Folkehelseinstituttet): «Kontakt med primær helsetjenesten  
forut for selvmord – hva vet vi?» 
Ordstyrere: Oddrun Bøhlerengen og Anita J. Tørmoen

10:40 KORT PAUSE

10:50  
PL 6 
Rom:  

Stockholm/Oslo

SJETTE PLENARSESJON  
Forsker og psykologspesialist Fredrik Walby (NSSF): «Resultater; Nasjonalt kartleggings - 
system for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling» 
Ordstyrere: Ruth-Kari Ramleth og Erlend Mork

11:30 LUNSJ

12:30
 PA 5 
Rom:  

Skagerak

PARALLELLSESJON 5  
Velg å leve – Lev hele livet

PA5.1 Marit H. Marvik, Annie Norevik og Marie Bø – «Selvmordsatferd blant eldre» 
Ordstyrere: Marit H. Marvik og Oddrun Bøhlerengen

12:30–14.30
PA 6 
Rom:  

Lofoten

PARALLELLSESJON 6 

Veiledende materiell til kommunene
• PA 6.1 Anita J.Tørmoen og Ingeborg Lunde – «Veiledende materiell for 
              kommunene om forebygging av selvskading og selvmord – erfaringer så langt» 
Selvmord og smitteeffekt – forebygging og håndtering
• PA 6.2 Førsteamanuensis Anita J. Tørmoen (NSSF) – «Erfaringer fra siste års 
              selvmordsbølger, tiltak som ble utført og videre planer» 
• PA 6.3 Spesialrådgivere Siri Toven, Rita Småvik og Nils Petter Reinholdt (RVTS Øst og Midt)  
             og psykologspesialist  Iver S. Røhr (Lillehammer kommune)  
             – «Smitte av selvmordsatferd» 
• PA 6.4 Spesialrådgiver Rita Småvik (RVTS Midt) og kommunalsjef Hilde Vikan  
             (Trondheim kommune) – «Selvmord og smitte (tiltak)» 
   Ordstyrere: Anita J. Tørmoen og Ingeborg Lunde

Tirsdag 28. november 

Kl. 08:30–08:50  
Mindfulness øvelse 

Oppmøte i  
konferansehotellets 

resepsjon

09:00
PL 4
Rom:  

Stockholm/Oslo 

FJERDE PLENARSESJON  
• PL 4.1 Professor dr. med. Lars Mehlum (NSSF):  
             «Regulering av følelser – hvilken relevans har det  
             for å forstå og behandle suicidalitet og selvskading?»
• PL 4.2 Førsteamanuensis Anita J.Tørmoen (NSSF):
              «Ungdom og selvskading: Fra identifikasjon  
               til tilpasset behandling»
• PL 4.3 Lege, ph.d. Ingvild M.Tøllefsen (Oslo universitets -  
              sykehus): «Selvmordsstatistikkens pålitelighet      
               – en studie av 1800 personer i Skandinavia.» 
   Ordstyrere: Erlend Mork og Ping Qin
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12:30
PA 7 
Rom:  

Stockholm

PARALLELLSESJON 7  
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern  
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

PA 7.1 Fredrik Walby, Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl og Giulia Caruso  
           – «Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord» 
Ordstyrere: Fredrik Walby og Martin Ø. Myhre

12:30
PA 8  
Rom: 
Oslo

PARALLELLSESJON 8  
iFightDepression 
• PA 8.1 Hilde Thomassen og Erlend Mork – «iFightDepression  
              – et veiledet selvhjelpsverktøy for behandling av depresjon 
VIVAT selvmordsforebygging

• PA 8.2 Ann-Jorid Møller og Anette S. Skrindo  
               – «Oppmerksom på selvmordstanker, en norsk versjon av safeTalk» 
              Anne Silviken og Torunn Blokhus – «Suicide to Hope» 
Ordstyrere: Erlend Mork og Hilde Thomassen

14:00 
PO 1–3

PAUSE/POSTERWALK I FOAJEEN 
 
Ordstyrer: Lars Mehlum

14:40–15.30
Rom:  

Stockholm/Oslo

SYVENDE PLENARSESJON  

Kåring av beste sammendrag (abstract)

Paneldebatt – Selvmordsforebygging etter 2017?
 
Deltakere:
• Spesialrådgiver Annie Norevik (RVTS) 
• Forskningssjef og professor dr. med. Jan Olav Johannessen     
   (Stavanger universitetssjukehus) 
• Generalsekretær Oddrun Bøhlerengen (LEVE) 
• Senterleder og professor dr. med. Lars Mehlum (NSSF) 
• Forsker Anne Reneflot (Folkehelseinstituttet) 
• Forsker og psykologspesialist Fredrik Walby (NSSF)

Ordstyrer: Anita J. Tørmoen

Med forbehold om mindre endringer

Tirsdag 28. november PARALLELLSESJON

PLENARSESJON 
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FØRSTE OG ANDRE PLENARSESJON

PL 1+2 
The Role of Emotion Regulation in the Presence, 
Maintenance, and Treatment of Borderline Personality 
and Self-injury

K.L. Gratz, University of Toledo

This lecture will review theory and research on the role of 
emotion regulation in the presence, maintenance, and treat-
ment of borderline personality disorder (BPD) and self-injury. 
First, a clinically useful conceptuali zation of emotion regu-
lation will be presented. Next, novel research on the role of 
emotion regulation in borderline personality disorder (BPD) 
and self-injury will be reviewed, and the clinical implications 
of this research will be discussed. Specifically, the transla-
tion of this research into practice through the development 
of an adjunctive emotion regulation group therapy (ERGT) 
for self-injury among women with BPD will be discussed. 
Finally, current empirical support for ERGT, including 
research examining emotion regulation as the mechanism 
of change in this treatment, will be reviewed.

TREDJE PLENARSESJON

PL 3 
Når psykotiske opp levelser blir dødelige: Pasienters 
beskrivelser av hva som styrer impulsiv suicidal atferd 
– data fra kvali tative studier.

K.J. Fredriksen1,2 H.K. Schoeyen1,3 J.O. Johannessen2,4, F.A. Walby5,  
L. Davidson6, M.A. Schaufel 8 

1Stavanger universitetssjukehus, 2Universi tetet i Stavanger, 3Universite-
tet i Bergen, 4Regionalt senter for klinisk psykosenettverk, 5Nasjonalt 
senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO, 6Yale University
(USA), 7Haukeland universitetsjukehus, 8UniResearch Health

Bakgrunn

Depresjon og psykose blir regnet som risikofaktorer for 
selvmord, men det er ufullstendig undersøkt hvordan psy-

kosesymptomer påvirker selvmordsfare. Vi ønsket å under-
søke pasientenes egne opplevelser av hvordan psykose- 
symptomer påvirket selvmordsatferd. 

Metode

Det ble inkludert 9 deltakere innlagt i sykehus for en alvorlig 
depressiv episode med psykosesymptomer som ledd i en 
uni- eller bipolar lidelse. Dybdeintervjuer ble gjort når del-
takerne var friskere og nærmet seg utskrivelse.

Resultater

Deltakerne beskriver å føle seg styrt til impulsiv fatal hand-
ling, jaget mot døden, fanget i en mørk virkelighet og fratatt 
mental kontroll. Psykotiske opplevelser og medfølgende 
angst førte på ulike måter til impulsiv adferd som kunne gitt 
døden til følge. 

Pasienter beskrev i retrospekt at de underrapporterte psy-
kotiske symptomer og suicidtanker, og noen hadde ikke 
kontakt med sin suicidale prosess på et bevisst plan. Flere 
hadde psykotiske motiv for å dø, f.eks. altruistiske motiv der 
de skulle redde sine nærmeste og samfunn fra at de gjorde 
videre skade, eller dø før innbilte forfølgere skulle drepe 
dem. Andre følte seg presset til å dø av stemmer, beskjeder 
og kall de fikk, og døden ble av flere beskrevet som eneste 
løsning uten at dette nødvendigvis var egenvillet.

Konklusjoner

En bør ikke basere selvmordsrisikovurdering bare på pasi-
enters uttalelser. Både impulsivitet og tilstandsavhengig 
underrapportering av både psykosesymptomer og selv-
mordstanker- og planer kan medføre en for lav risikobevisst-
het. Det kan være viktig å utforske innhold i pasientenes 
depressive vrangforestillinger, for å undersøke om selv -
mordsatferd kan være resultat av skam, skyld og altruistiske 
motiv.

Mandag 27. november
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PARALLELLSESJON 1 
Workshop: Emotion Regulation Group Therapy (ERGT)

PA 1.1 
Targeting Emotion Dysregulation in the Treatment of 
Self-injury: An Acceptance-based Emotion Regulation 
Group Therapy 

K.L. Gratz, M.T. Tull, University of Toledo

Despite the clinical importance of self-injury within borderline 
personality disorder (BPD), there are few empirically- 
supported treatments for this behavior among individuals 
with BPD, and those that do exist are difficult to implement 
in many clinical settings due to their duration and intensity. 
Thus, Gratz and colleagues developed a 14-week, adjunc-
tive emotion regulation group therapy (ERGT) for self-injury 
among women with BPD, designed to augment the usual 
treatment provided in the community by directly targeting 
both self-injury and its proposed under lying mechanism: 
emotion dysregulation. Specifically, based on the theory 
that self-injury functions to avoid or escape emotional  
distress, ERGT draws heavily from two acceptance-based 
behavioral therapies (Acceptance and Commitment Therapy 
and Dialectical Behavior Therapy). This workshop will review 
the benefits of an acceptance-based approach to targeting 
emotion regulation in the treatment of self-injury within BPD. 
The primary themes emphasized throughout ERGT, as well 
as the therapeutic stance central to this treatment, will also 
be discussed. The remainder of the workshop will focus on 
specific strategies for targeting select dimensions of emotion 
regulation within ERGT, including strategies for helping  
clients: (a) increase emotional acceptance and willingness; 
(b) increase emotional awareness and understanding;  
and (c) control behaviors when distressed. Modeling  
and role-plays will be used to illustrate these strategies,  
and opportunities for attendees to practice teaching these 
skills will be provided. Active participation from attendees 
is encouraged. 

PARALLELLSESJON 2 
Etterlatte, brukere og pårørende – kontakt med ulike instanser 

PA 2.1 
Et systematisk tilbud for selvmords etterlatte i Norge

C. Vestli, LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Bakgrunn

LEVE har jobbet med å etablere et tilbud til selvmordsetter-
latte i Norge siden 1999. I de senere årene har organisasjo-
nen vendt blikket til andre land for å hente inn erfaringer 
som kan bidra til å etablere et enda bedre tilbud i Norge. 

Tiltaket

LEVE ønsker å engasjere en større del av frivilligheten for  
å styrke til budet til selvmordsetterlatte i Norge. Ved bruk av 
kompetansen som finnes om selvmordsetterlatte i Norge, 
både i helsevesenet, i akademia og hos organisasjoner, 
ønsker LEVE å gå i bresjen for et arbeid der kunnskapen 
omsettes i praksis. LEVE vil at alle som møter selvmords-
etterlatte – brannmannskap, politi, sykepleiere, lærere,  
helsesøstre osv. – skal kunne vite litt om hva som er de 
naturlige reaksjonene og hvordan en best kan ivareta de 
som har mistet noen til selvmord. Dette kan gjøres gjennom 
enkle online-kurs og verktøykasser som systematisk innar-
beides hos de ulike instansene. 

Resultater 

Et slikt program vil gi kompetanse hos de som møter noen 
som har mistet noen til selvmord, slik at selvmordsetterlatte 
i større grad blir ivaretatt. Dette vil kunne hindre drop-outs 
fra skolen, langtidssykefravær og en rekke andre negative 
følger for samfunnet. Erfaringer fra andre land viser svært 
gode resultater med til svarende tilnærminger, og Norge har 
gode forutsetninger for å kunne lykkes, men det krever et 
løft og en systematisk satsing, der aktører i frivillig sektor så 
vel som i det offentlige er med og jobber målrettet.

Hva har vi lært?

LEVE har brukt mye kompetanse fra andre organisasjoner 
og aktører på flere områder før. Dette arbeidet er en nyska-
pende tanke der Norge først og fremst trenger å lære av 
andre.
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PA 2.2 
Barn som pårørende ved selvmordsforsøk

K. F. Moe1, I. Lunde 2, T.K. Grimholt 1,2
 

1Oslo universitetssykehus, 2RVTS Øst 

Bakgrunn

Hvert år forsøker mellom 6 og 10 000 mennesker å ta sitt 
eget liv i Norge. Det å være barn som pårørende ved selv-
mordsforsøk kan innebære en betydelig lidelse i form av 
bekymring, skyldfølelse og grunnleggende utrygghet. Når 
en pasient kommer til oss i helsevesenet, må vi sørge for at 
både foreldre og barn får tilbud om hjelp. Som klinkere har 
vi erfart at det finnes lite spesifikk litteratur og retningslinjer 
om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Metoder

For å gi en praksisrelatert oversikt over feltet gjennomførte 
vi et systematisk litteratursøk. Vi legger frem kasuistikken 
«Ella» (5 år behandling i spesi alisthelse tjenesten, mor som 
hadde forsøkt å ta livet sitt flere ganger). Ved å fortolke dette 
gjennom utviklingspsykologisk teori, ønsker vi å gi en 
ramme for hvordan forstå barnet, avdekke eventuell grunn 
til bekymring og viktige endringsskapende faktorer.

Resultater

Kunnskap om risiko for transgenerasjonell overføring  
av alvorlige faktorer fra foreldre som forsøker å ta livet sitt 
er godt etablert. Det er lite forskning om intervensjoner  
og prosedyrer for hvordan hjelpesystemet skal gå frem for 
å fange opp barna som pårørende ved selvmordsatferd. 
Gjennom kasuset gir vi eksempler på hvordan en kan forstå 
denne barnegruppen og hva som kan være viktige faktorer 
når man intervenerer. Vi beskriver betydningen av at barnet 
er involvert, samarbeidet mellom instansene og aktuelle 
problemstillinger ved denne typen intervensjoner.

Konklusjoner

Helseproblemene for barn som pårørende ved selvmords-
atferd er alvor ligere enn det som reflekteres i omfanget av 
forskningen. Gjennom kasuistikken «Ella» har vi beskrevet 
noen viktige faktorer som er relevante for klinikere. 

PA 2.3 
Oppfølging av unge som har forsøkt å ta sitt eget liv

G. Vedlog1, H. Skiaker1, T. Mohn-Haugen2, A. B. Norheim3,4  
1Helseetaten i Oslo kommune, 2Bydel Gamle Oslo, 3Diakonhjemmet 
sykehus, 4RVTS Øst

Bakgrunn
Oslo kommune ved Helseetaten har tatt initiativ til å etablere 
et formalisert samarbeid mellom sykehus og kommune-
helsetjeneste i Oslo om opp følging etter selvmordsatferd 
blant barn og unge, i tråd med Statens helse tilsyns an befa-
linger fra 2001, statlige rutiner, veiledere og forskning. 
Bydels helsetjenesten er avhengig av å vite hvem som har 
forsøkt å ta sitt liv for å kunne følge dem opp. I dag mangler 
det et formalisert samarbeid mellom somatiske sykehus og 
kommunehelsetjeneste i Oslo.     

Formålet med prosjektet er å sørge for at barn og unge  
i alderen 10–25 år får et tilbud om oppfølging etter selv-
mordsforsøk for å redusere risikoen for nye selvmordsforsøk 
eller senere selvmord. 

Sykehus og bydeler i Oslo er ulikt organisert. Helseetaten 
har startet et samarbeid i Diakonhjemmet sektor mellom 
Diakonhjemmet sykehus og bydelene Frogner, Ullern og 
Vestre Aker som en pilot for å få bedre kunnskap om mulig-
heter og utfordringer i formalisert samarbeid om pasient-
gruppa. Prosjektet er forankret i Helseetatens ledelse  
og Direktørmøtet i Diakonhjemmet sektor.   

Tiltaket

Det er utarbeidet forslag til organisering av arbeidet som  
er sendt til styringsgruppa. Det er behov for å etablere  
et samarbeid med Barnesenteret, Oslo universitetssykehus 
for pasienter under 18 år. 

Høsten 2017 går prosjektet inn i en ny fase hvor de foreslåtte 
forløpene i «Oslomodellen» skal utprøves, justeres og imple-
menteres ved hjelp av tjenestedesign. Det skal etableres 
nødvendige strukturer for samarbeid og for å sikre kompe-
tanse til å oppdage og gi faglig god oppfølging til alle unge 
i sektor som forsøker å ta sitt eget liv. 
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PARALLELLSESJON 3 
Registerforskning på selvmord og selvskading

PA 3.1 
Suicide among immigrant popu lation in Norway:  
what is the risk difference and how socio-economic 
factors influence the risk

Q. Puzo, L. Mehlum, P. Qin 
National Centre for Suicide Research and Prevention,  
University of Oslo

Background

The psychosocial well-being of immigrant populations has 
become of increasing interest for suicide research. The aim 
of this study was to investigate differences in suicide risk 
among the immigrant population in Norway compared with 
native Norwegians, and to examine whether socio-economic 
factors have a different influence on their risk for suicide.

Method

A nested case-control design was adopted using data from 
Norwegian population registers to obtain 11,409 suicide 
cases during 1992–2012 and 191,785 sex-birthdate-matched 
controls. Data were analyzed with conditional logistic regres-
sion.

Results

Among 11,409 suicides, 1,139 (10 %) were individuals with 
immigration background of either themselves or their 
parent(s). Compared with native Norwegians, suicide risk 
was signi ficantly lower in first- and second-generation immi-
grants but higher in Norwegian-born with one foreign-born 
parent and foreign-born individuals with at least one  
Norwegian-born parent. Differences were observed by coun-
try group of origin. Being single or separated, divorced or 
widowed, low level of education and low annual income 
significantly increased the risk for suicide in almost all the 
study subgroups, with a greater effect among foreign-born 
subjects with at least one Norwegian-born parent. Living in 
the capital area was associated with a reduced risk of  
suicide in first-generation immigrants, contrary to an 
increased risk observed in native Norwegians.

Conclusions

Suicide risk was lower in first- and second-generation immi-
grants but higher in subjects with mixed immigration  

background, with notable differences by country group of 
origin. All subjects shared most common risk factors for 
suicide, but the strength of associations between socio- 
economic factors and risk for suicide can differ by immigra-
tion background.

PA 3.2 
Selvmordsrisiko etter plutselig tap av foreldre

L.V. Burrell, L. Mehlum, P. Qin 
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), UiO

Bakgrunn

Internasjonal forskning har vist at tap av foreldre til ytre 
dødsårsaker slik som selvmord, ulykker eller drap øker risi-
koen for selvmord hos deres avkom. To relaterte register-
studier har til hensikt å undersøke hvordan dette fortoner 
seg i Norge, og hvilke risikofaktorer som øker enkelt-
individers selvmordsrisiko innad i denne gruppen.  

Metoder

Registerstudiene er nested case-kontrollundersøkelser  
som benyttet data fra Dødsårsaksregisteret, Forløps-
databasen-Trygd og Folkeregisteret. Deltakerne bestod  
av selvmordsdødsfall som hver ble matchet med opp til  
20 levende kontroller med samme kjønn og alder. Studie  
1 inkluderte den generelle befolkningen (19015 selvmord, 
332046 kontroller), mens studie 2 fordypet seg kun i de 
etterlatte (375 selvmord, 7500 kontroller).  Data ble analysert 
med betinget logistisk regresjon.  

Resultater

Studie 1 fant at etterlatte hadde økt selvmordsrisiko  
sammenlignet med de som ikke hadde opplevd tap av en 
forelder. Risikoen var høyere etter tap grunnet selvmord 
sammenlignet med andre ytre dødsårsaker og etter tap  
av begge foreldre. Risikoen varierte derimot ikke avhengig 
av kjønn på foreldre eller barn. Videre var risikoen større 
dersom tapet skjedde før fylte 18 år. Studie 2, der kun etter-
latte ble undersøkt, rapporterte de samme resultatene.  
I tillegg var lav sosial støtte, lav sosioøkonomisk status  
og en immigrasjonsbakgrunn viktige risikofaktorer for 
selvmord blant personer som har mistet en eller begge 
foreldre til selvmord, ulykker eller drap.
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Konklusjoner

Alle som har mistet en forelder til ytre dødsårsaker har økt 
og langvarig risiko for selvmord og bør tilbys oppfølging  
i primærhelsetjenesten. De indikerte risikofaktorene kan 
videre identifisere individer med behov for tettere oppfølging 
gjennom forebyggings- og intervensjonsprogrammer. 

PA 3.3 
Suicide risk in relation to marital status:  
a national study

E. O. Næss, L. Mehlum, P. Qin, National Center for Suicide Research 
and Prevention, University of Oslo.

Background

It is evident that single, divorced, and widowed people are 
at increased risk of suicide compared to married. However, 
results on how the risk differs with respect to age and  
gender are inconclusive, and little research has treated 
separated persons as a distinct group. Investigating these 
issues further with a large data set while controlling for  
several key variables, could give valuable insight into the 
relationship between marital status and suicide. 
 
Methods

Individual data from The Cause of Death Register, The  
Central Population Register and Statistics Norway’s Events 
Database were interlinked. 11410 suicides that took place 
in the period 1992-2012 were identified, and each case was 
matched with up to 20 controls for age and gender in a 
nested case control design. Suicide risk associated  
with marital status was assessed with conditional logistic 
regression.  

Results

Suicide risk was highly associated with a status of being 
single, separated, divorced, and widowed with  
an odds ratio of 2,8 (2,7–3,0), 6,0 (5,4–6,6), 3,3 (3,1–3,6) 
and 2,4 (2,2–2,7) respectively, as compared with a status  
of being married and after adjustment for socioeconomic 
influences including income, education, place of residence 
and ethnic background. While being separated was asso-
ciated with the highest risk of suicide regardless of sex  
and age, the increased risk was strongest for those 35–49 
years old.  

Conclusion

Marital status plays an important role in suicide risk.  
The risk is significantly increased for a single status of any 
form and highest during a marital separation. 

PA 3.4 
Suicide and deliberate self-harm: an update  
of findings from national registries

P. Qin, National Center for Suicide Research and Prevention,  
University of Oslo.

Background

Suicide and deliberate self-harm (DSH) are important health 
problems worldwide including in Norway.  Population reg-
istries offer extensive opportunities for research on these 
problems for evidence that could inform effective interven-
tion and prevention. The presentation will provide an update 
on some new findings about suicide and in particular delib-
erate self-harm from Norwegian population registries. 

Methods

Source databases include Cause of Death Register, Norwe-
gian Patient Registry, Central Population Registry and the 
Statistics Norway’s events database (FD-Trygd). Personal 
data across registries were interlinked via the unique iden-
tification. Data were analyzed with descriptive analyses  
and conditional logistic regression where appropriate. 

Results

Over 30 000 people died from suicide in Norway from  
1969 until 2012 in which 11 409 occurred during 1992–2012.  
At the same time, there were 43036 incidents of likely DSH 
treated at hospital services during 2008–2013, correspond-
ing to an estimated incidence rate of 142 per 100 000  
population of 10 years and above. People with socioeco-
nomic disadvantages, such as living as a single, low income 
and low education attainment, were at increased risks for 
suicide and for DSH, however, a different pattern was seen 
in the presence of illness, particularly psychiatric illness.

Conclusions

The results provide insightful information for strategies  
to prevent suicide and DSH in the population.
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PARALLELLSESJON 4 
Kliniske implikasjoner av suicidalitet i psykisk helsevern

PA 4.1 
Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre  
eller også en intervensjon?

S.H. Berg1, F.A. Walby2, K. Rørtveit1, K. Aase3  
1Stavanger universitetssjukehus, 2Nasjonalt senter for selvmords-
forskning og -forebygging, Universitetet i Oslo, 3Senter for kvalitet  
og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger

Bakgrunn

Denne studien beskriver suicidale pasienters subjektive 
erfaringer med å bli spurt om selvmordstanker og selvmords-
planer under innleggelse.
 
Metode

Semistrukturerte dybdeintervju med 18 suicidale pasienter.

Resultater

Å bli spurt om selvmordstanker og planer ble opplevd nega-
tivt når pasientene ikke opplevde å bli forstått og møtt som 
et individ. Dette var eksempelvis samtaler hvor pasienten 
opplevde at helsepersonellet hadde for liten tid og stilte 
spørsmål fra en sjekkliste. Pasienter forventet at det å fortelle 
om selvmordstanker skulle bli møtt med en terapeutisk 
samtale om temaet. Det å ikke bli møtt med en terapeutisk 
respons under selvmordsrisikovurdering ga opplevelse  
av å ikke bli tatt på alvor, føle seg verdiløs eller at helse-
personell drev med noe annet enn å hjelpe pasienten. 

Å bli spurt om selvmordstanker og planer ble opplevd som 
nyttig når helsepersonellet samtidig viste interesse  
for den enkelte pasient og dens historie og tilpasset sam- 
talen til den enkeltes behov. En terapeutisk tilnærming  
var også viktig for å kunne være ærlig om selvmordstanker 
og begrense skam og frykt. 

Studien omfattet også pasienter med alvorlig psykisk lidelse 
og suicidalitet som krevde skjerming eller konstant obser-
vasjon. Pasientene var ikke i stand til å formidle selvmords-
tanker og planer i denne fasen og var avhengige av at 
helsepersonell leste pasientenes suicidale atferd. 

Konklusjoner

Det er økende støtte for en ny tilnærming til selvmords-
risikovurdering som er samarbeidende, pasientsentrert  
og behovsbasert for å kartlegge suicidaliteten til den  
enkelte personen. Det diskuteres hvordan selvmords-
risikovurderingen kan gjøres mer individsentrert og integrert 
i terapi, men samtidig fange opp den alvorlig suicidale 
pasient som ikke verbalt formidler selvmordstanker.

PA 4.2 
Brief Behavioral Activation Treatment for Depression 
for deprimerte pasienter i akutt psykiatrisk døgn-
behandling

M. Ø. Myhre1, 2, B. Strømgren3, E.A. Arnesen2, M.C. Veland2  
1Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet 
i Oslo. 2Psykiatrisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. 3Institutt 
for atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bakgrunn

Deprimerte pasienter i døgnbehandling har ofte et høyere 
subjektivt symptomtrykk og mer selvmords atferd enn i poli-
kliniske populasjoner. Derfor må behandlingsformer  
til passes både settingen og pasientgruppen. Målet med 
studien var å undersøke gjennomførbarheten til Brief  
Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD)  
i norsk akuttpsykiatrisk behandling.

Metode

Vi gjennomførte en randomisert kontrollert studie (N = 19) 
som sammenlignet BATD lagt til vanlig behandling, med 
vanlig behandling hos pasienter med moderat til alvorlig 
depresjon. Alle pasienter som ble innlagt på psykiatrisk 
klinikk ved Lovisenberg Sykehus ble screenet. Respons  
og remisjon ble analysert gjennom prosentvis forbedring  
av BDI-II skåre fra baseline.

Resultater

Gruppene var signifikant forskjellige med sterke effektstør-
relser etter behandling og på endringsskåre på BDI-II. 
Responsraten var signifikant høyere med en sterk effektstør-
relse i BATD-gruppen. Remisjonsraten var høyere i BATD- 
gruppen. Deltagerne rangerte BATD som en kredibel  
og akseptabel behandling. BATD-gruppen hadde ingen 
pasienter som droppet ut av studien, og behandlings-
integriteten var høy.



15

Abstracts

Konklusjoner

En begrensning ved studien var inklusjonskriterier som førte 
til at mange potensielle deltagere ble ekskludert, i tillegg  
til et lite utvalg og en passiv kontrollgruppe. Vi fant støtte  
for at BATD er en behandlingsform for depresjon som  
er gjennomførbar på norske akuttpsykiatriske døgnposter, 
og at behandlingen kan administreres av 3-årig helseper-
sonell. Resultatene fremhever behovet for en stor og godt 
utformet studie som evaluerer BATDs effektivitet i akutt-
psykiatrisk døgnbehandling.

PA 4.3 
Kontakt med psykisk helsevern før selvmord – en 
systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse

F.A. Walby, M. Myhre, A.T. Kildahl, Nasjonalt senter for selvmords-
forskning og -forebygging, Universitetet i Oslo

Bakgrunn

Personer med psykiske lidelser er en høyrisikogruppe  
for selvmord, og økt tilgjengelighet for kontakt med  
psykisk helsevern er generelt ansett som en viktig selv-
mordsforebyggingsstrategi. Allikevel eksisterer ingen 
meta-analyse av prevalens av kontakt med psykisk helse-
vern på ulike tidspunkt før selvmord. 

Metode

Vi gjennomførte systematiske søk i PUBMED og PSYCINFO 
fra år 2000 til 2017 der suicide ble kombinert med inpatient, 
outpatient, mental health services, hospitalization, og patient 
discharge. Meta-analyse ble benyttet for å finne samlet pre-
valens av selvmord under kontakt med psykiatrisk døgnbe-
handling, samt kontakt med ulike tjenester i psykisk 
helsevern året før selv mordet. Meta-regresjon ble brukt for 
å undersøke betydningen av kjønn og tidspunkt for studien 
på prevalens. 
 
Resultater

34 studier ble inkludert i det systematiske litteratursøket,  
19 i meta-analysene. Av selvmord i den generelle befolknin-
gen, var prevalensen av de som døde under innleggelse på 
sykehus 3.6 % [2.6–4.8 %]. På kontakt med tjenester i løpet 
av det siste året før selvmordet fant vi signifikante forskjeller 
i prevalens mellom døgnbehandling (18.1 % [14.2–22.4 %]), 
poliklinisk behandling (22.8 % [13.3–34.0 %]), og psykisk 

helsevern generelt (25.8 % [22.7–29 %]). Med meta- 
regresjon fant vi signifikante forskjeller mellom kjønnene, 
og en økende trend på kontakt med psykisk helsevern over 
utvalgsårene.

Konklusjon

Kontakt med psykisk helsevern var vanlig i forkant av selv-
mord med en økende kontakt over tid for psykisk helsevern 
generelt. Hvis kontakt med psykisk helsevern skal være en 
effektiv forebyggingsstrategi bør tjenestenes målsetting 
være å nå flere individer. Studien viser at tiltak på et politisk 
og administrativt nivå da er nødvendig. 

PA 4.4 
Depressive symptomer hos selvskadende ungdommer 
med og uten borderline personlighetsforstyrrelse;  
en studie på selv rapporterte og klinikervurderte  
depresjonssymptomer før og etter behandling

R-K. Ramleth, B. Grøholt, F.A. Walby, L. Mehlum, Nasjonalt senter  
for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo

Bakgrunn

Ungdommer som selvskader rapporterer ofte mye depres-
sive symptomer uten at dette reflekteres i klinikernes vurde-
ring. Forskning på voksne har vist at komorbid Borderline 
Personlighetsforstyrrelse (BPD) kan påvirke depresjons-
symptomer. BPD er en kontroversiell diagnose hos ungdom, 
og det mangler fremdeles kunnskap om betydningen av 
denne diagnosen.  

Hensikten med studien var å sammenlikne ungdommers  
og klinikeres vurdering av depresjonssymptomer, samt  
om komorbid BPD har betydning for disse vurderingene. 
Dernest, om komorbid BPD er assosiert med nivå på depre-
sjonssymptomer ved endt behandling.

Metode

77 ungdommer deltok i en randomisert kontrollert studie 
som undersøkte behandling av selvskading med Dialektisk 
atferdsterapi (DBT) og ordinær behandling. I vår studie 
undersøkte vi 39 ungdommer som alle hadde en depre-
sjonsdiagnose ved behandlingsstart. Ungdommer med 
komorbid BPD (n=10) ble sammenliknet med ungdommer 
med sub-terskel BPD (dvs<5 BPD kriterier, n=29).  
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De to gruppene ble sammenliknet mht. selvrapporterte  
og klini kervurderte depresjonssymptomer, selvmordstanker 
og globalt funksjonsnivå ved behandlingsstart og etter  
19 ukers behandling.  

Resultater

Ungdommene med BPD rapporterte signifikant mer depres-
sive symptomer (p=.03) ved behandlingsstart, mens  
klinikerne vurderte de to gruppene som like deprimerte. 
Ungdommene med sub-terskel BPD viste reduksjon i både 
klinikervurderte (p<.001) og selvrapporterte (p=.001) depre-
sjonssymptomer ved behandlingsslutt, mens tilsvarende 
reduksjon ikke ble funnet hos ungdommene med BPD.  
En regresjonsanalyse viste at komorbid BPD og høyt nivå 
av klinikervurderte depresjonssymptomer predikerte høyt 
nivå av klinikervurderte depresjonssymptomer ved behand-
lingsslutt, mens DBT predikerte lavere nivå av kliniker-
vurderte depresjonssymptomer. 

Konklusjon

Klinikere bør være oppmerksomme på at komorbid  
BPD hos selvskadende ungdommer kan ha betydning for 
hvordan deres depressive symptomer vurderes samt effek-
ten av behandling.   

PA 4.5  
Eksistensielle temaer og selvmord

A.I. B.Søberg 1,2, S.H.K. Haug 1,3, L. Danbolt 1,2, L. Lien 4, T. Sørensen 1,5

 
1Religionspsykologisk senter, Sykehuset Innlandet. 2Det teologiske 
menighetsfakultet 3Høgskolen i Innlandet. 4Nasjonal kompetanse-
tjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). 5VID 
vitenskapelige høgskole

Bakgrunn

Et selvmordsforsøk kan være uttrykk for en eksistensiell 
smerte. Eksistensielle temaer knytter seg særlig til menings-
bærende elementer i et menneskes liv. Vi vet lite om  
eksistensielle temaers plass i behandleres samtale med 

pasienter i selvmordsrisiko. Målet for denne studien var 
derfor å undersøke hvilke eksistensielle temaer som frem-
kom og hvordan de eksistensielle temaene ble reflektert  
i samtalene mellom behandlere og pasienter i selvmords-
risiko. 

Metode

Data ble samlet inn via tre fokus grupper ved et sykehus  
i Norge. Alle deltagerne hadde erfaring med å samtale  
med pasienter i selvmordsrisiko. Kvalitativ metode med 
fenomenologisk tilnærming og systematisk tekstkondense-
ring ble benyttet. 

Resultater

Vi fant at behandlere omtalte blant annet eksistensielle 
temaer som håp, liv og død, ensomhet eller mening  
i tilknytning til pasientsamtalene. Samtidig var det ulikt  
hvordan den enkelte behandler forstod og vektla de eksi-
stensielle temaene. Videre fant vi at behandlerne var opptatt 
av empati og å bygge en god relasjon til pasienten, men de 
erfarte at pålagte oppgaver reduserte muligheten til kontakt. 
Det fremkom videre at flere av de eksistensielle temaene 
utløste etiske implikasjoner for behandlerne.  

Konklusjoner

Behandlerne hadde stor interesse for studiens tema. De var 
tydelige på hvilke eksistensielle temaer som fremkom i sam-
talene. Samtidig var behandlernes refleksjon i relasjon til  
de eksistensielle temaene ulik, men behandlerne vektla 
samtalens betydning. Det kan synes som eksempelvis selv-
mordsrisikovurdering tar mye av behandleres tid, mens 
andre temaer nedprioriteres. Styrking av kunnskap omkring 
eksistensielle temaer og selvmord i helseutdanningene  
kan bidra til større oppmerksomhet omkring temaet. 
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FJERDE PLENARSESJON

PL 4.1 
Regulering av følelser - hvilken relevans har det for  
å forstå og behandle suicidalitet og selvskading?

L. Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 
Universitetet i Oslo

Sammendrag

Å regulere følelser er viktig for alle mennesker i et vell av 
situasjoner i dagliglivet, og særlig når vi opplever noe som 
er vanskelig. Regulering av ubehagelige følelser skjer blant 
annet ved at vi legger merke til, opplever og setter ord  
på følelsene, uttrykker dem overfor andre og får støtte eller 
forståelse. Når de ubehagelige følelsene er intense kan  
vi ofte redusere ubehaget ved at vi bruker aktiviteter eller 
sanseinntrykk til å få oppmerksomheten over på noe annet. 
Svikt i evnen til å regulere følelser spiller ofte en stor rolle 
ved suicidal og selvskadende atferd. Suicidalkriser utløses 
ofte av negative hendelser som skaper følelser av tristhet, 
angst eller tomhet som varer ved eller blir stadig verre.  
Når alle forsøk på mestring svikter, kan selvmord til slutt 
framstå som den eneste veien ut av den uutholdelige følel-
sesmessige tilstanden. Slik kan altså selvmord betraktes 
som flukt fra ekstremt ubehagelige følelser som ikke ser  
ut til å kunne lindres på noe annet vis. Ved selvskadende 
atferd spiller regulering av emosjoner også en sentral rolle. 
For personer som hyppig opplever sterkt negative emosjo-
ner som de ikke vet hvordan de ellers skal regulere, kan  
det å tilføre seg selv fysisk smerte eller framkalle blødning 
gi en rask lindring. Denne effekten er så slående at den har 
lett for å bli avhengighetsskapende, slik at det utvikles  
et mønster av hyppig selvskading. Selvskading gir likevel 
ikke noen langvarig lindring og problemene blir på sikt ofte 
bare verre, slik at personer som selvskader i det lange løp 
har en betydelig økt risiko for selvmord. Det er viktig å være 
klar over hvilken sentral rolle regulering av følelser spiller  
i forhold til risiko for selvmord og selvskading, fordi det hjel-
per oss til bedre å forstå atferden, og det gir oss mange 
muligheter til å gi hjelp og til å iverksette forebyggende tiltak.  

PL 4.2 
Ungdom og selvskading: Fra identifikasjon til tilpasset 
behandling

A.J. Tørmoen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -fore-
bygging, Universitetet i Oslo

Bakgrunn

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte også  
å ha forsøkt å ta sitt liv. Få av disse ungdommene oppgir  
å ha hatt kontakt med hjelpeapparatet, men for de ungdom-
mene som faktisk kommer i kontakt med barne og -ung-
domspsykiatri (BUP) kan behandling med Dialektisk 
Atferdsterapi for ungdom (DBT-A), som er direkte rettet  
mot å redusere selvskading og suicidalitet, være nyttig. 

Metoder

I sin avhandling Self-Harm among Adolescents: From Iden-
tification to Tailored Treatment, har Anita Johanna Tørmoen 
og kolleger undersøkt sammenhengen mellom selvskading 
og selvmordsforsøk hos skoleungdom, og sett nærmere  
på deres opplevelse av samtidige plager og kontakt med 
hjelpeapparatet.

Resultater

Avhandlingen viser videre at implementering av DBT-A for 
ungdom var gjennomførbart, og metoden ble godt akseptert 
av både behandlere og pasienter i BUP. Hvorvidt behand-
lingen er mer effektiv enn vanlig behandling ble for første 
gang studert i en randomisert kontrollert studie. Ungdom-
mene som fikk DBT-A rapporterte mindre selvskading  
og reduksjon av selvmordstanker, og ble vurdert til å ha 
færre depressive symptomer enn ungdom som gikk i vanlig 
behandling. 

Konklusjoner

Hovedfunnene i avhandlingen er at selvskading og selv-
mordsforsøk ofte opptrer sammen og at mange ungdom 
ikke kommer i behandling. DBT-A synes å være en lovende 
og effektiv behandling.  

Tirsdag 28. november
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PL 4.3 
Selvmordsstatistikkens pålitelighet – en studie  
av 1800 personer i Skandinavia

I.M. Tøllefsen, Oslo universitetssykehus

Introduksjon

En pålitelig dødsårsaksstatistikk er viktig for planlegging  
og kvalitetssikring av helsetjenesten. Studier har vist  
at det særlig kan være utfordrende å klassifisere selvmord 
og noen ulykker. Hensikten med denne studien var å stud-
ere påliteligheten av selvmordsstati stikken i Skandinavia.

Metode

Informasjon om totalt 1800 dødsfall registrert i 2008 ble 
hentet ut fra dødsårsaksregisteret i de tre skandinaviske 
landene. Det ble hentet ut 600 dødsfall fra hvert land,  
der 200 var klassifisert som selvmord, 200 som ulykker eller 
ubestemt dødsmåte og 200 naturlige dødsfall. Åtte fag-
personer (psykiatere, rettsmedisiner, personer med kode-
kompetanse fra dødsårsaksregisteret) fra de tre landene 
re-klassifiserte disse dødsfallene.

Resultater 

Totalt var enigheten mellom fag personene og dødsårsaks-
registeret hhv. 88 %, 81 % og 90 % i det norske, svenske og 
danske materialet. Omtrent 3 % av dødsfall som var klassi-
fisert som ulykke eller naturlig død ble re-klassifisert som 
selvmord. To av fagpersonene gjorde en ny re-klassifisering 
av det norske og svenske materialet der mer informasjon 
var tilgjengelig. De to fagpersonene re-klassifiserte da flere 
dødsfall som selvmord, hhv. 9 % i det norske materialet  
og 21 % av dem som var registrert med ubestemt dødsmåte 
i det svenske materialet.

Konklusjon

En stor andel av registrerte selvmord ble også klassifisert 
som selvmord av fagpersonene. Få ulykker og naturlig 
dødsfall ble re-klassifisert som selvmord. 

FEMTE PLENARSESJON

PL 5 
Kontakt med primærhelse tjenesten forut for selvmord  
– hva vet vi?

A. Reneflot, Norsk folkehelseinstitutt

Sammendrag

Selvmord representerer en betydelig utfordring for folkehel-
sen og bidrar til mange tapte leveår, særlig blant menn.  
Konsekvensene av selvmord, både for de direkte berørte, 
og for samfunnet for øvrig, tilsier at det er viktige å identifi-
sere målrettede og effektive forebyggende tiltak. Forebyg-
gende tiltak har tradisjonelt fokusert på spesialist helse - 
tjenesten, mens det har vært mindre oppmerksomhet knyt-
tet til primærhelsetjenesten sin rolle. Internasjonale studier 
viser imidlertid at så mange som én av to oppsøker primær-
helsetjenesten i måneden forut for selvmord, noe som kan 
tyde på et betydelig potensiale for forebygging. Selv om vi 
vet noe om omfanget av kontakt med primærhelsetjenesten 
forut for selvmord, så mangler vi sikker kunnskap om hvor-
dan omfanget av kontakt varierer med kjønn og alder. Vi vet 
også lite om årsakene til kontakt med primærhelsetjenesten 
og hva slags behandling/oppfølging som blir gitt. På Folke-
helseinstituttet har vi jobbet med en systematisk oppsum-
mering av forskning som har sett på kontakt med 
helsetjenesten forut for selvmord. I tillegg har vi analysert 
foreliggende data for å undersøke omfanget og type kontakt 
med primærhelsetjenesten forut for selvmord i Norge. Jeg 
vil presentere resultater fra disse to prosjektene samt peke 
på viktige kunnskapshull. 

SJETTE PLENARSESJON

PL 6 
Resultater; Nasjonalt kart leggingssystem for selvmord 
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-
behandling

F.A. Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 
Universitetet i Oslo

Sammendrag

Selv om pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesi-
alisert rusbehandling er en velkjent høyrisikogruppe for 
selvmord har vi i Norge hatt en svært begrenset oversikt 
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over omfang og karakteristika av selvmord i disse tjenes-
tene. NSSF har fått i oppdrag å etablere et nasjonalt kart-
leggingssystem for slike selvmord etter en veletablert modell 
fra Storbritannia. Systemet er under etablering og vil bestå 
av en løpende datainnsamling fra behandlere i spesialist-
helsetjenesten på alle selvmord under og inntil 12 mnd. etter 
behandling, supplert med registerdata fra Norsk pasientre-
gister og fra Dødsårsaks registeret. I tillegg har vi samlet inn  
et historisk materiale fra Norsk pasientregister og fra Døds-
årsaksregisteret. I denne presentasjonen vil det kort bli 
redegjort for bakgrunnen for og oppbygning av Kartleggings-
systemet. Deretter vil foreløpige, men sentrale funn for 
omfang av og karakteristika ved selvmord under og inntil 
12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverr-
faglig spesialisert rusbehandling i perioden 2008–2015 bli 
presentert. Det dreier seg om et høyt antall selvmord som 
beskrives i forhold til kjønn, alder, aktuell kontakt med tje-
nestene, utviklingstrender mv. Det er første gang at en slik 
nasjonal oversikt har vært tilgjengelig. Avslutningsvis  
vil videre planer for analyser og mulige implikasjoner  
av Nasjonalt kart leggingssystem for selvmord bli diskutert. 

PARALLELLSESJON 5 
Velg å leve – Lev hele livet 

PA 5.1 
Selvmordsatferd blant eldre

M.H. Marvik1, A. Norevik2, M. Bø1
 

1Velg Å Leve (Helse Stavanger), 2RVTS Vest

Bakgrunn

Selvmord er et folkehelseproblem (800 000/år i verden).  
I Norge dør ca. 500–600 mennesker av selvmord per  
år. I Rogaland var det i perioden 2000–2015 716 selvmord,  
i gjennomsnitt 45 per år. For personer over 60 år døde  
141 i samme periode, i gjennomsnitt 9 per år. Det forekom-
mer flest selvmord blant personer som ikke har kontakt med 
spesia listhelsetjenesten. I et forebyggings perspektiv vil 
personer i fare for selvmordsforsøk og selvmord utenfor 
sykehus være den største og viktigste målgruppen. Prosjek-
tet innebærer samhandling mellom kommune- og spesi-
alisthelsetjeneste, der en har elementer av informasjons- og 
forebyggingstiltak som kan gjennomføres på førstelinjenivå, 
og behandlingstiltak både på første- og andrelinjenivå. 

Tiltaket

Redusere selvmordsatferd i Helse Stavanger- og Helse 
Fonna HFs opptaksområder i Rogaland fylke via målrettede 
tiltak mot utvalgte befolkningsgrupper. Dette ved å øke 
kunnskapen om hvor og hvordan de kan ta kontakt med 
tilgjengelig hjelp. Tiltak er annonsekampanjer i aviser/inter-
nett, hjelpetelefon, nettside, facebook, undervisning, infor-
masjon og brosjyremateriell. Det arrangeres egne fagdager 
og kurs fra VIVAT-selvmordsforebygging. Prosjektet  
ble lansert i 2015, og har hatt ulike målgrupper. I 2015: unge, 
2016: eldre og i 2017: middelaldrende menn med fokus  
på økt arbeidsledighet i Rogaland. 

Resultater 

Vi innhenter tall på diagnosekode «Villet egenskade»,  
og prosedyrekode «Vurdering av selvmordsfare» i helse-
foretakene i Rogaland. Bergen er kontrollområde. Videre 
innhenter vi tall på antall selvmord på kommunenivå fra 
Folkehelseinstituttet. 

Hva har vi lært?

Erfaring og tilbakemelding vi får fra våre tiltak er at det  
er lite kunnskap blant målgruppen og behov for mer kom-
petanse. Vi får stadig forespørsler om mer kurs, og forsøker 
å etterkomme dette. Prosjektet kan enkelt overføres til andre 
steder i landet med lokale tilpasninger.

PARALLELLSESJON 6 
• Veiledende materiell for kommunene  
• Selvmord og smitte effekt – fore bygging og håndtering

PA 6.1 
Veiledende materiell for kommunene om forebygging 
av selv skading og selvmord – erfaringer så langt

A.J. Tørmoen1, I Lunde2  
1Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging,  
Universitetet i Oslo, 2Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging Øst (RVTS Øst)

Bakgrunn

Mange har vært i kontakt med helsetjenesten i tiden før  
et selvmord, og kommunene er antagelig en viktig arena  
for tidlig avdekking av selvmordsatferd, for omsorg og 
behan dling av risikofaktorer som depresjon, angst, skadelig 
rusmiddelbruk og alvorlige livskriser.
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Tiltaket

Helsedirektoratet ga NSSF i samarbeid med RVTS og andre 
kompe tansemiljøer/brukerorganisasjoner i oppgave å utvikle 
et veiledende materiell, og det ble lansert i juli i år. Formålet 
med materiellet er å bidra til å redusere omfanget av selv-
skading og selvmord i befolkningen. Det skal også være  
et hjelpemiddel for å gjennomføre og videreutvikle innsatsen 
på området, bidra til økt kvalitet og en mer enhetlig praksis 
og sikre et sammenhengende tjenestetilbud. 

Materiellet omfatter kommunens mulighet til å avdekke, sette 
i gang intervensjon og oppfølging av per soner med selv-
mordsatferd og selvskading. I tillegg gis det råd og veiled-
ning i hvordan kommunene kan organisere arbeidet internt 
og styrke samhandlingen mellom kommune- og spesialist-
helsetjenesten. RVTS er av Helsedirektoratet gitt i oppdrag 
å implementere materiellet.

Resultater

Tilbakemeldinger fra høringsinstanser var i hovedsak at 
materiellet var viktig, relevant og etterlengtet. RVTS’ arbeid 
med implementeringen har så vidt begynt. Innholdet i mate-
riellet vil presenteres i denne parallellen, samt RVTS’ videre 
plan for implementering og første erfaringer med denne.

Hva har vi lært?

Vi er enda i startfasen hva gjelder å få erfaring med materi-
ellet, men erfaringer tyder på at ulike profesjoner som jobber 
i kommunene finner det nyttig og praktisk. RVTS Øst har 
holdt fem kurs der materiellet er inkludert, og planlegger  
å bistå med ytterligere implementering nasjonalt.

PA 6.2 
Erfaringer fra siste års selvmordsbølger,  
tiltak som ble utført og videre planer

A.J. Tørmoen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning  
og -forebygging,Universitetet i Oslo

Bakgrunn

Det er et sterkt behov for å vite mer om hvem som er i risiko 
for å bli påvirket til selvmordsatferd etter å ha hørt om andres 
selvmord, hvordan vi kan forhindre dette og hva vi kan gjøre 
dersom det først skjer.  Selvmord hos ungdom blir gjenstand 

for oppmerksomhet blant mange andre ungdommer.  
En oversiktsartikkel som samler kunnskap om forekomst  
av selvmordsbølger og tiltak i forhold til disse, kan danne 
bakgrunn for nasjonale tiltak, og er under arbeid.

Resultater

Selvmord hos ungdom kan synes å omtales noe oftere  
i media, og svært ofte på sosiale medier, uten at vi har tall 
på dette. Selvmord hos ungdom er i seg selv sjeldent, men 
selvmordsbølger er involvert i om lag 5 % av tilfellene. Sam-
tidig vet vi at det kan være en viss fare for at det dannes et 
skjevt bilde av selvmordsproblematikken, nettopp fordi slike 
typer selvmord slås stort opp, mens andre ikke omtales.

Hva har vi lært?
Vi kan slå fast at smitteeffekter er spesielt relevant i ungdoms-
populasjoner, og fordi selvmordsbølger er så sjeldent fore-
kommende fenomen vil vi måtte bygge på kunnskap  
fra generell selvmordsforebygging. Forebygging av selv-
mord vil først og fremst måtte gjøres gjennom å forhindre  
det enkelte menneske i å utvikle så alvorlige plager, eller  
å forsøke å fange opp akutt vanskelige situasjoner. Gjennom 
å forebygge enkelt-selvmord kan en derved minimere  
sjansen for smitte. «Veiledende materiell for kommunene  
for forebygging av selvmord og selvskading» utgitt av  
Helsedirektoratet bør videreutvikles med nasjonale strategier 
for å forhindre eller håndtere smitteeffekter.  

PA 6.3 
Smitte av selvmordsatferd

S. Toven2, R. Småvik3, I. S. Røhr4, N.P. Reinholdt1
 
1RVTS Øst, 2RVTS Øst, 3RVTS Midt, 4Lillehammer kommune

Bakgrunn

Fra tid til annen oppstår det vi kaller for «selvmordsclustere»; 
dvs. en forhøyet forekomst av selvmord og selvmordsatferd 
i et begrenset geografisk område. Ungdom har vist seg  
å være særlig sårbare for denne type mekanismer. I 2017 
har slike «clustere» forekommet flere steder i Norge – blant 
annet i Trondheim og på Lillehammer. Dette medførte at en 
rekke tiltak ble iverksatt. 
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Det vil bli en kort introduksjon om hvordan selvmordssmitte 
kan forstås, inkludert mulige bakenforliggende forhold. 
Representanter for Trondheim og Lillehammer kommune  
vil deretter gjøre rede for hvilke ut fordringer de har stått 
overfor, presen tasjon av tiltak og begrunnelse for disse. 
Håndtering av, og utfordringer med media, vil inngå som 
del av fremlegget. 

Resultater – hva har vi lært?

De iverksatte tiltakene vil bli gjennomgått og danne grunn-
lag for drøfting under parallellsesjonen. Denne vil blant 
annet inkludere kommunikasjonsstrategier, etablering av 
møteplasser (lavterskel) og samhandling mellom kommune, 
skole og spesialisthelsetjeneste.

Hele samfunn blir berørt når slike «clustere» oppstår. Mange 
rapporterte om en generell utrygghet i lokalsamfunnet der 
mange ungdommer var engstelige på egne og andres 
vegne i tillegg til at foreldre var bekymret for sine barn. 

Det stilles store krav til håndteringen på ulike nivåer;  
alt fra å gi god omsorg til etterlatte og de direkte berørte, 
identifisere personer i særlig risiko, håndtering av media, 
samhandling og koordinering av tiltak i tillegg til en rekke 
andre dilemma og problemstillinger. Et fleksibelt og godt 
samarbeid mellom kommunale aktører, skole, spesia  list-
helse tjeneste og andre har vist seg å være et sentralt  
element i intervensjon. 

PA 6.4 
Selvmord og smitte (tiltak)

R. Småvik1, H. Vikan2
 

1RVTS midt, 2Trondheim kommune

Bakgrunn
Våren 2017 slo Trondheim kommune alarm da det ble  
opplevd å være flere selvmordsforsøk og selvmord blant 
ungdommer i Trondheim kommune enn det som er vanlig.

Tiltaket

Beredskapsteamet i kommunen ble samlet sammen med 
kompetansemiljøer innenfor feltet for å lage en strategi  
for hvordan kommunen skulle håndtere dette. 

Resultater 

Det ble på bakgrunn av møtet iverksatt flere tiltak på ulike 
nivå. Tiltakene ble også delt inn i krisefase og oppfølgende 
fase, og fagpersoner fra ulike kompetansemiljø og nivåer 
ble inkludert i dette arbeidet. Arbeidet innebærer alt fra  
ivaretagelse av enkeltpersoner til langsiktig planlegging med 
formål om økt kunnskap blant de som jobber direkte med 
ungdommer for å forebygge selvmordsatferd. I beredskaps-
teamet var også kommunikasjonsrådgiver som la en strategi 
for informasjon til foreldre, berørte og media.

Hva har vi lært?

I parallellen vil vi gjøre nærmere rede for de tiltakene som 
ble iverksatt samt langsiktige planer utviklet i samarbeid 
med de ulike miljøene. Erfaringene vi gjorde oss vil være 
viktige for andre kommuner, både hva gjelder å forebygge 
og å håndtere eventuelle slike hendelser senere.

PARALLELLSESJON 7 
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk  
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

PA 7.1 
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord

F.A. Walby, M. Ø. Myhre, A.T. Kildahl, G. Caruso, Nasjonalt  
senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo

Bakgrunn
Psykiske lidelser er den viktigste risikofaktoren for selvmord, 
og en betydelig andel av personer som dør i selvmord  
har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten i tiden før 
dødsfallet. Dette gjør psykisk helsevern og tverrfaglig  
spesialisert rus behandling til sentrale arenaer for selv-
mordsforebygging.

I Norge har vi hatt en svært manglende oversikt over  
selvmord i disse pasientgruppene, og det registreres ikke 
systematisk informasjon om selvmordene utover selve  
dødsfallet. Dette har gjort det vanskelig å monitorere utvik-
lingen, identifisere og utvikle forebyggende tiltak samt  
evaluere effekten av intervensjoner.
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I 2015 fikk Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -fore-
bygging i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et nasjo-
nalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern  
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter modell fra  
The National Confidential Inquiry i Storbritannia. Systemet 
har vært utprøvd flere steder i landet, og er tilpasset norske 
forhold. 

Tiltaket

Hensikten med Kartleggingssystemet er å sikre en løpende 
nasjonal oversikt over alle selvmord gjennomført under  
og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Kartleggingssystemet baserer seg på løpende registrering 
fra klinikere i spesialisthelsetjenesten, samt registerdata  
fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister. 

Hva skal vi finne?

Vi skal etablere en nasjonal oversikt over omfang, karakte-
ristika og trender for selvmord i psykisk helsevern og tverr-
faglig spesialisert rusbehandling. Målet er å identifisere 
potensielle forebyggende tiltak på systemnivå og på sikt 
evaluere effekten av disse. 

Agenda  

Vi vil beskrive nærmere bakgrunn, historie, samt Kartleg-
gingssystemets utforming. Deretter presentere tekniske 
aspekter ved systemet, datasikkerhet og personvern samt 
vår informasjonsstrategi. Aktuelle resultater og fremtidige 
muligheter vil bli diskutert. 

PARALLELLSESJON 8 
• iFightDepression  
• VIVAT selvmordsforebygging

PA 8.1 
iFightDepression – et veiledet selvhjelpsverktøy  
for behandling av depresjon

H. Thomassen1,2, E. Mork1, E.Haga1, H-S. W. Nilsson1

 

1Nasjonalt Senter for selvmordsforskning og -forebygging,  
2Sørlandet sykehus

Bakgrunn
Depresjon er en folkehelseutfordring og en sentral risiko-
faktor for selvmord og selvmordsforsøk. En betydelig andel 
av personer med depresjon mottar ikke adekvat behandling, 
og det er behov for å nå lenger ut i befolkningen med 
egnede tiltak. Implementering av flernivåinter vensjoner  
og e-helseverktøy for depresjon har vist god effekt inter-
nasjonalt. Slike intervensjoner har bare i begrenset grad 
vært implementert i Norge, og vi vet derfor lite om hvordan 
slike intervensjoner blir mottatt blant brukere og er praktisk 
gjennomførbart her.

Tiltaket

I et samarbeid mellom NSSF, Sør landet sykehus og regio-
nale ressurs miljøer i Agder, implementeres iFightDepression 
(iFD) som ett av flere elementer i en flernivåintervensjon 
utviklet gjennom den Europeiske Alliansen mot Depresjon 
(EAAD). Målet er å styrke behandlingen, øke mestring hos 
mennesker som lider av depresjon og å redusere risikoen 
for selvmord og annen suicidal atferd. iFD er et nettbasert 
tilbud med a) en nettside med tilgang på ressurser  
om depresjon og suicidal atferd, inkludert en selvtest og  
b) et selvhjelpsverktøy for voksne og ungdommer med  
mildere former for depresjon. iFDverktøyet anvendes med 
veiledning fra en helsearbeider. Selvhjelpsverktøyet er gra-
tis og baserer seg på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. 

Implementeringen av iFD startet våren 2017, lokale nettverk 
er etablert, 30 veiledere har hittil fått opplæring og verktøyet 
er gjort tilgjengelig for brukere. Mottagelsen av nettsiden, 
selvtesten og verktøyet har så langt vært positiv. Videre 
erfaringer med implementeringen vil bli presentert og utfor-
dringer og muligheter ved innføring av denne kunnskaps-
baserte intervensjonen i Norge vil bli drøftet med salen. 
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PA 8.2 
Erfaringer med safeTALK og Suicide to Hope – de 
nyeste kurstilbudene fra VIVAT selvmordsforebygging

T. Blokhus1, A. S. Skrindo1, A.J. Møller1, A. Silviken1,2 

1VIVAT selvmordsforebygging, 2Samisk nasjonal kompetansetjeneste 
– Psykisk helsevern og rus (Finnmarkssykehuset)

Bakgrunn

VIVAT selvmordsforebygging ble etablert i 1998.  I 2015 ble 
kurstilbudet i VIVAT utvidet  fra Førstehjelp ved selvmords-
fare til også å omfatte kurset safeTALK, samt at kurset  
suicide to Hope (s2H) ble pilotert. I denne presentasjonen 
vil vi formidle erfaringer fra disse to kursene. 

Tiltaket

Kurset safeTALK er et halvdagskurs som har fokus på  
å identifisere og avdekke selvmordstanker, for så å koble 
på videre hjelp. s2H er et kurs for klinikere der man arbeider 
med selvmordserfaringer med utgangspunkt i recovery  
og vekst. 

Resultater 
Siden 2015 har mer enn 3000 personer over hele landet 
deltatt på safeTALK, og det har blitt utdannet 31 kursledere. 
Kurset er spesielt etterspurt av personell på ungdoms-  
og videregående skoler. safeTALK oversettes nå til norsk 
med norske undervisningsfilmer. Kursets norske navn vil bli 
Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!).

Gjennom samarbeid med Living-Works fra Canada (designer 
av kursene VIVAT tilbyr) fikk VIVAT tilbud om å utdanne  
to av sine erfarne veiledere til kursledere for s2H. Første  
s2H-kurset ble gjennomført i 2016, og frem til i dag har det 
vært holdt seks kurs i Nord-Norge i pilotperioden. Ytterligere 
fire kurs er planlagt gjennomført 2017.

Hva har vi lært?

safeTALK har på kort tid blitt svært etterspurt, og en av grun-
nene til det kan være at tidsrammen og formen er mer  
tilgjengelig for langt flere deltakere enn førstehjelpskurset  
(2 dagers kurs). safeTALK blir godt evaluert av deltakerne 
og kurset øker interessen for ytterligere kunnskap om selv-
mordsproblematikk. s2H er også blitt godt mottatt og synes  
å dekke et behov hos klinikere for økt kompetanse i arbeidet 

med suici dalitet. Basert på erfaringene i pilotperioden 
ønsker VIVAT at s2H blir et etablert kurstilbud og på sikt  
at det oversettes til norsk. 

POSTERE

PO 1 
How volunteers operating a diaconal crisis line 
experienced and handled challenges pertaining  
to the service model.

I.E. Vattø1, L. Lien2,3, V. DeMarinis1,5,6, S.H. K. Haug1,2, L.J. Danbol1,4

1Centre for Psychology of Religion, Innlandet Hospital Trust, Hamar, 
Norway, 2Department of Public Health, Inland Norway University of 
Applied Sciences, Elverum, Norway, 3Norwegian National Advisory 
Unit on Concurrent Substance Abuse and Mental Health Disorders, 
Innlandet Hospital Trust, Hamar, Norway, 4MF Norwegian School of 
Theology, Oslo, Norway, 5Department of Public Health and Clinical 
Medicine, Division of Family Medicine, Umeå University, Umeå, 
Sweden, 6Department of Theology, Psychology of Religion and  
Cultural Psychology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.

Background
Kirkens SOS (K SOS) is a Norwegian 24 hour open anony-
mous suicide prevention crisis line staffed by a trained  
volunteering workforce. K SOS was established in 1974, 
inspired by the Samaritan movement, as a diaconal service 
affiliated the Church of Norway. Its mandate is to provide 
immediate support for people going through emotional and 
existential crises, with an ultimate goal of contributing to 
suicide prevention work. Despite the worldwide proliferation 
of crisis lines for several decades, this area is only explored 
to a small extent. This project contains research on the 
experiences of K SOS’ volunteers and callers and is divided 
into three sub-studies; the first will be presented.

The aim of this study was to investigate how volunteers 
operating a diaconal crisis line experienced and handled 
challenges pertaining to the service model.

Method

A qualitative research study was conducted with a phenom-
enological approach called `systematic text condensation´. 
A total of 27 volunteers were interviewed through four focus 
groups.
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Results

Preliminary findings: The volunteers experienced a profound 
dilemma, comprising a perceived mismatch between  
the service’s intended function and its actual multi-varied 
function. Three subthemes were identified: 1) encountering 
an unexpected and diverse reality, 2) confusion and diffi- 
cult evaluations, and 3) two different strategies – limiting  
or adapting.
 
Conclusions

This study demonstrates the need for further clarification of 
the service’s function. The findings call for more research 
aimed at understanding the crisis line callers’ psychological 
needs, calling patterns and help-seeking behaviours.

PO 2 
Kontakt med primærhelse tjenesten forut for selvmord; 
sammenligning mellom innvandrere og majoritets-
befolkningen

C. Øien-Ødegaard, L.J. Hauge, A. Reneflot, Folkehelseinstituttet 

Bakgrunn

Det fins lite og sprikende informasjon om selvmord blant 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Det er 
ingen studier om deres kontakt med primærhelsetjenesten 
(PHT) forut for selvmord. Målet med denne studien er å 
bruke registerdata til å undersøke i hvilken grad mennesker 
med minoritetsbakgrunn benytter seg av PHT og hvorvidt 
det er forskjell sammenlignet med majoritetsbefolkningen. 

Metode

Datasettet består av 39 332 observasjoner og 4332 ofre for 
selvmord i Norge mellom 2007 til 2014 i alderen 15 år og 
oppover. Dataene inkluderer alle mennesker i Norge med 
opphold over seks måneder. Studien viser andelen av selv-
mordsofrene i kontakt med PHT de siste seks månedene, 
måneden og uken før selvmord, hvor kontakt er definert  
som personlig møte med helsetjenesten. 

Resultater

8,6 % av selvmordene er begått av innvandrere og norsk-
fødte med innvandrerforeldre, og dermed færre selvmord 
per innbygger enn majoritetsbefolkningen. 65 % av alle 

selvmordsofrene var i kontakt med PHT de siste seks måne-
dene. Det var få variasjoner mellom majoritet- og minoritets-
befolkningen. Omtrent 60 % av kvinnelige selvmordsofre 
under 45 år hadde kontakt med PHT den siste måneden, 
mot omtrent 45% av kvinnene med minoritetsbakgrunn  
i samme alder, men liten forskjell blant menn. 15–20 % av 
de med minoritetsbakgrunn under 45 år hadde kontakt den 
siste uken, mot omlag 30 % av majoritetsbefolkningen.

Konklusjoner

Det er mindre forskjell mellom minoritets- og majoritetsbe-
folkningen enn forventet. Ulikheten er størst i de yngre 
aldersgruppene, noe som kan være negativt da det er flere 
unge enn eldre med minoritetsbakgrunn. Om terskelen for 
å søke hjelp er høy kan resultatet bli flere selvmord. 

P O3 
Velg å leve – selvmords   fore bygging i eldreomsorgen

M. Helgeland Marvik, M. Bø, Stavanger Universitetssykehus 

Bakgrunn

I Norge dør om lag 500–600 mennesker av selvmord hvert 
år. I aldersgruppen >65 år var det totalt 118 selvmord i 2015 
i Norge (Folkehelseinstituttet, FHI). Prosjektet VelgÅLeve 
har en utstrakt samhandling mellom kommune- og spesia-
listhelsetjeneste der informasjon, opplæring og forebyg-
gingstiltak er gjennomført i alle kommunene i Rogaland. 

Problemstilling

Det er grunn til å tro at det er variert interesse for selvmords-
forebygging blant ansatte i eldreomsorgen spesielt i første-
linjetjenesten, og at mange av disse ser ikke på selvmord 
som et problem i deres arbeidssituasjon. Kan tidlig inter-
vensjon og kompetanseheving gjøre at de ansatte blir tryg-
gere i møte med selvmordsnære personer, og på sikt 
redusere antallet selvmord og selvmordsforsøk? 
 
Metode
VelgÅLeve har gjennom primærforebyggende strategier 
gjennomført forskjellig undervisningsopplegg for ansatte  
i førstelinjetjenesten, og våren 2017 sendte vi ut en elektro-
nisk spørreundersøkelse til alle ansatte i eldreomsorgen  
i Rogaland. 
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Abstracts

Resultater

Vi opplever at mange ansatte i eldreomsorgen ikke tror eldre 
kan ha reelle selvmordstanker, og at de ikke tør å spørre 
direkte om selvmordstanker. Derav ønsker vi en bredere 
kartlegging, og resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli 
presentert på poster/konferansen. 

Konklusjon

Det er behov for mer kompetanse og kunnskap om selv-
mordsforebygging i eldreomsorgen.
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