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THE "OPPDAL" MODEL:

^SYSTEMATIC REGISTRATION OF

PARASUICIDE PATIENTS

^ONE YEAR AFTERCARE AND

TREATMENT OF PARASUICIDE

PATIENTS

^AFTERCARE OF THE BERIEVED

AFTER SUICIDES

^STRATEGIES FOR PSYCHOSOCIAL

CRISIS MANAGEMENT



SETTING:

^ MUNICIPALITY OF OPPDAL, SØRTRØNDELAG,

NORWAY. 6200

INHABITANTS.

^WHO-REGISTRATION OF SUICIDE

ATTEMPTS IN THE SAME REGION

^"SØR-TRØNDELAG-PROJECT":

FOLLOW UP AND TREATMENT AFTER

PARASUICIDE PROJECT IN THE SAME

REGION



^PART OF A HOLISTIC MODEL

FOR ORGANISING AND
IMPLEMENTING SUICIDE

PREVENTION STRATEGIES IN A
SMALL COMMUNITY



THE "OPPDAL" MODEL:
^EDUCATION OF 

PROFESSIONALS
AND LAYMEN IN SUICIDOLOGY 

AND

IN SUICIDE PREVENTION SKILLS

^PRODUCTION AND SPREADING 

OF

INFORMATION ON HOW TO 

PREVENT

SUICIDAL BEHAVIOUR TO THE
PUBLIC

^SUICIDE PREVENTION 

PROGRAMS IN

THE SCHOOLS OF OPPDAL















KRISETEAMET KAN PÅ SELVSTENDIG GRUNNLAG UTTALE SEG OM PSYKOSOSIALE FORHOLD I EN 

KRISESITUASJON. - TEAMET SKAFFER EGNEDE LOKALER TIL BRUK I KRISESITUASJONER I SAMRÅD MED 

ANSVARLIGE MYNDIGHETER, JFR. KOMMUNAL KRISEPLAN.

• 3. OPPLÆRING - RESSURSTEAMET FOR STØTTE - OG OMSORGSARBEID VED KATASTROFER I SØR-

TRØNDELAG HAR FAGLIG HOVEDANSVAR FOR OPPLÆRING AV LOKALT TEAM.

- KRISETEAMET SKAL BIDRA TIL OPPLÆRING OG VEILEDNING AV AKTUELT PERSONALE I KOMMUNEN OG 

SAMARBEIDENDE INSTANSER.

4. DEBRIEFING OG VEILEDNING - POLITIET HAR ANSVAR FOR ORGANISERING AV DEBRIEFING ETTER 

ULYKKER OG KATASTROFER.

KRISETEAMET SKAL I SAMARBEID MED POLITIET STÅ FOR DEN EMOSJONELLE DEBRIEFINGEN.

KRISETEAMET SKAL HA REGELMESSIG VEILEDNING FRÅ PSYKIATRISK POLIKLINIKK VED ORKDAL 

SANITETSFORENINGS SYKEHUS. VED BEHOV SKAL KRISETEAMET FÅ DEBRIEFING FRÅ PSYK. POL. OSS.

- KRISETEAMET I OPPDAL SKAL HA REGELMESSIGE SAMARBEIDSMØTER MED KRISETEAMET I RENNEBU. 

HENSIKTEN MED MØTENE ER GJENSIDIG VEILEDNING,UTVEKSLING AV ERFARINGER OG SAMARBEID OM 

FELLES PROSJEKTER.



REALITETEN?

• AV HENVENDELSE TIL ALLE KOMMUNEOVERLEGENE I TRØNDELAG MED SPØRSMÅL OM DET FOREGÅR NOEN 

KOMMUNAL, FLERFAGLIG/PLANFESTET/STRUKTURERT SELVMORDSFOREBYGGING I DERES KOMMUNE SVARTE 

5-6 AV KOMMUNEOVERLEGENE. 

• INGEN KUNNE FORTELLE OM KOMMUNAL SELVMORDSFOREBYGGING PÅ SYSTEMNIVÅ, MED FLERFAGLIG 

SAMARBEID, ANNET ENN I ETTERTID AV SUICID. 

• JEG TROR AT SITUASJONEN ER LIKEDAN I DE ALLER ALLER FLESTE AV LANDETS KOMMUNER

• PSYKOSOSIALT BEREDSKAPSTEAM/KRISETEAM FINNES VEL I ALLE KOMMUNER. 

• HVORFOR ER IKKE FAGOMRÅDET SELVMORDSFOREBYGGING I KOMMUNAL REGI LIKE GODT 

ORGANISERT/STRUKTURERT/LOVPÅLAGT SOM DEN PSYKOSOSIALE BEREDSKAPEN?





Myndighetskrav

Ansvar for psykisk helsearbeid og forebygging av selvmord og selvskading hviler på både

Primær og spesialisthelsetjenesten. Aktuelle lover som regulerer dette ansvaret er

helse og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven

og tilhørende helselovgivning. Barnevernloven regulerer barnevernets

ansvar for å forebygge problemutvikling, og å sørge for nødvendig hjelp og omsorg til rett

tid, herunder at barns interesser ivaretas av andre offentlige organer,





Beskyttende faktorer mot selvmord

Tilstedeværelsea v beskyttende faktorer kan redusere en persons sårbarhet for risikofaktorer

og gjøre personen bedre i stand til å mestre vanskelige livssituasjoner, Forebygging

av selvmord og selvskading innebærer både å redusere risiko og fremme beskyttende

faktorer på individ og samfunnsnivå,

Verdens helseorganisasjon (2012) har identifisert følgende beskyttende faktorer for selvmord: 

sterk tilhørighet til familie og støtte frå lokalsamfunn (barnehage, skole, arbeidsplass

og tros- og livssynssamfunn)

. gode problemløsningsferdigheter, konfliktløsningsevne og ikke voldelig handtering av konflikter

. personlig, kulturell, sosial eller religiøs overbevisning som motvirker selvmord og styrker 

individets ønske om å leve

. begrenset tilgang på selvmordsmidler (skytevåpen, toksiske medikamenter mm.)

. evne til å søke hjelp for problemer

. lett tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom



Nasjonal veileder om 

ivaretakelse av etterlatte 

ved selvmord
Helsedirektoratet utga i 2011 en

veileder om ivaretakelse av

etterlatte ved selvmord (7). Formålet

med veilederen er å gi

kunnskapsbaserte og faglige råd til

profesjonelle og frivillige hjelpere

som kommer i kontakt med etterlatte

ved selvmord.

De regionale ressurssentre om vold,

traumatisk stress og

selvmordsforebygging (RVTS) og

Landsforeningen for etterlatte ved

selvmord (LEVE) skal bistå

Helsedirektoratet med

implementeringen av veilederen

«Etter selvmordet: veileder om

ivaretakelse av etterlatte etter

selvmord» i praksisfeltet (7).

Arbeidet startet i 201B og

videreføres i 2014.



Tiltak 16: Revidere og implementere veileder for psykososiale 

tiltak ved ulykker, kriser og katastrofer

Med bakgrunn i erfaringene fra 22. juli pågår det en revidering 

av «Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og 

katastrofer» IS 1810. Det skal også utarbeides en ny webmodul

for opplæring og implementering av veilederen. Arbeidet 

ferdigstilles i løpet av 2014,

Gjennomføring: 2014 e Ansvarlig: Helsedirektoratet



Ett av læringspunktene etter 22. juli-terroren var at det er betydelige variasjoner i tjenestene som ytes av de psykososiale kriseteamene i kommunene. Som et ledd i oppfølgingen av

22. juli-kommisjonsrapportens (88) og Helsedirektoratets anbefalinger pågår det et arbeid

32
for å vurdere hvorvidt de kommunale psykososiale kriseteamene skal forskriftsfestes for å sikre at de kriserammede får et godt tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.
e Gjennomføring: 2014-2015Ansvarlig: Helsedirektoratet

Tiltak 17: Vurdere forskriftsfesting av kommunale psykososiale 

kriseteam

Ett av læringspunktene etter 22. juli-terroren var at det er 

betydelige variasjoner i tjenestene som ytes av de psykososiale 

kriseteamene i kommunene. Som et ledd i oppfølgingen av

22. juli-kommisjonsrapportens (88) og Helsedirektoratets 

anbefalinger pågår det et arbeid

32

for å vurdere hvorvidt de kommunale psykososiale kriseteamene 

skal forskriftsfestes for å sikre at de kriserammede får et godt 

tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

e Gjennomføring: 2014-2015

Ansvarlig: Helsedirektoratet



Tiltak 19: Bestille kunnskapsoppsummering om selvskading og 

selvmordsatferd

Det er betydelige utfordringer i å sikre gode rutiner og 

samhandling i det psykososiale oppfølgingsarbeidet ved 

selvskading og selvmordsatferd, både i og mellom ulike 

avdelinger i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. Selvmordsforsøkere er en heterogen gruppe, 

og det er mangel på kunnskap om hvilke intervensjoner som er 

mest effektive og for hvem. Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten utarbeidet to kunnskapsoppsummeringer om 

effektene av selvmordsforebyggende tiltak i psykisk helsevern i 

2006 og 2007 (4,'5). Rapportene, som ble utarbeidet på 

oppdrag av Helsedirektoratet, ble brukt som 

grunnlagsdokumenter for utarbeidelsen av nasjonale 

retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. 

Helsedirektoratet vil ta initiativ til at det lages en 

kunnskapsoppsummering om utredning, oppfølging og 

behandling av selvskading og selvmordsforsøk,

' Gjennomføring: 2014-2015

• Ansvar: Helsedirektoratet



Tiltak 20: Utarbeide veiledende materiell for kommunene om 

forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt senter for 

selvmordsforskning og forebygging (NSSF) og de regionale 

ressurssentrene om vold, traumatisk tress og 

selvmordsforebygging (RVTS) i oppdrag å utvikle veiledende 

materiell for det selvmordsforebyggende arbeidet i kommunene. 

Arbeidet bør inkludere samarbeid med bruker- og 

pårørendeorganisasjoner, Nasjonalt kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid (NAPHA) og andre relevante 

kompetansemiljø. Veiledningsmateriellet skal omtale kommunenes 

mulighet for å avdekke, sette i gang tidlig intervensjon og 

oppfølging av personer med selvmordsatferd og selvskading. I 

tillegg skal det gis det råd og veiledning i hvordan kommunene 

kan organisere arbeidet internt og styrke samhandlingen mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Gjennomføring: 2014-2015

• Ansvarlig: Helsedirektoratet



Tiltak 21: Vurdere å utarbeide retningslinje for utredning, 

oppfølging og behandling av selvmordsforsøk og selvskading

Med bakgrunn i en kunnskapsoppsummering om utredning, 

oppfølging og behandling av selvskading og selvmordsforsøk (jf. 

Tiltak 19) vurderer Helsedirektoratet å utarbeide en retningslinje 

for utredning, oppfølging og behandling av selvmordsforsøk og 

selvskading hos mennesker som kommer i kontakt med 

tjenesteapparatet, Retningslinjen vil eventuelt utvikles i et 

samarbeid med kompetansemiljøene og bruker- og 

pårørendeorganisasjonene.

o Gjennomføring: 2015 - 2016 o Ansvar: Helsedirektoratet



Tiltak 22: øke tilgjengeligheten til kurset «Førstehjelp ved 

selvmordsfare» VIVAT selvmordsforebygging tilbyr kurset 

«Førstehjelp ved selvmordsfare» der hjelpere uansett bakgrunn lærer 

seg å tyde faresignaler og yte førstehjelp til personer i akutt 

selvmordsfare. Kurset vektlegger kunnskap, holdninger og innlæring 

av ferdigheter. Det tar også opp temaressurser i lokalsamfunnet og 

samhandling mellom ulike etater og kompetansemiljø. VIVAT utdanner 

egne kursledere og har i samarbeid med landets 

36 
regionale ressurssentre om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging et 

godt utbygget veiledernettverk til støtte for kurslederne over hele landet. 

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» er et intensivt, praktisk og 

tverrfaglig kurs over to dager som retter seg mot alle som møter selvmordsnære 

mennesker, både i jobb og privat, 

Erfaringer viser at flere deltar på kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare», 

når deltakeravgiften fjernes, Helsedirektoratet vil i planperioden gi VIVAT 

Økte øremerkede tilskuddsmidler for å kunne fjerne deltakeravgiften på flere 

kurs, 

• Gjennomføring: 2014-2017 e 

Ansvarlig: Helsedirektoratet 



Tiltak 23: Utvikle og implementere kompetansehevende tiltak i 

kommunale tjenester 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) har på oppdrag 

fra Helsedirektoratet utarbeidet opplæringsmateriell om avdekking av 

selvskading og selvmordstanker og vurdering av selvmordsrisiko rettet mot 

fastleger, kommunepsykologer og andre relevante  

Programmet ferdigstilles våren 2014 og implementeres i perioden 2014-2016. 

Basert på behovene som avdekkes gjennom arbeidet i planperioden, vil det i 

samarbeid med tjenestene og de regionale og nasjonale kunnskapsmiljøene 

igangsettes kompetansehevende tiltak i de kommunale tjenestene, 

 Gjennomføring: 2014-2016 e Ansvarlig: 

Helsedirektoratet 

Tiltak 24: Arbeide for at forebygging av selvmord og 

selvskading inkluderes i undervisningsprogrammene 
Som et ledd i gjennomføringen av «Kvalitetsløftet rus og psykisk helse» Vii 

Helsedirektoratet arbeide for at relevante grunnutdanninger, 

videreutdanningsprogram og profesjonsutdanningene i medisin og psykologi får 

rammeplaner som sikrer studentene opplæring i å oppdage og intervenere ved 

selvmordsfare. 

 Gjennomføring: 2014-2017 

 Ansvarlig: Helsedirektoratet 

Tiltak 25: Utvikle kompetansehevende tiltak i TSB og kommunal rustjenester Det 

er stor mangel på kunnskap om hvilke intervensjoner som kan forebygge 

selvmordsatferd og selvskading hos personer med rusmiddelproblemer. 

Helsedirektoratet vil i samarbeid med relevante kompetansemiljø se på 

mulighetene for å utvikle kompetansehevingstiltak for helse- og 

omsorgspersonell i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og kommunale 

rustjenester for å Øke deres kompetanse i selvmordsforebyggende arbeid for 

personer med alvorlige rusmiddelproblemer og gjentatte overdoser. 

 Ansvarlig: Helsedirektoratet 

 Gjennomføring: 2014-2015 



KOMMUNAL SELVMORDSFOREBYGGING
VEIEN VIDERE?

• LOVVERKET? PÅLEGG/FORSKRIFT/LOVKRAV OM KOMMUNAL, FLERFAGLIG 

SELVMORDSFOREBYGGENDE STRUKTUR?

• HANDLINGSPLANEN AV 2014? GJENNOMFØRT? 

• ILDSJELARBEID FORTSATT? FOR EKSEMPEL A LA KRISETEAMORGANISERING??

• HVA VILLE SKJEDD HVIS DET BRØT UT EN EPIDEMI ELLER KATASTROFE AV LIGNENDE 

ALVORLIGHETSGRAD INNEN SOMATIKKEN MED MINST 700 DØDE OG 10000 SÅREDE??

• EG BERRE SPØR….. 




