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Akuttmottaket stue 5 kl 1345

• Kvinne født i 1977, iført hijab, sykehusskjorte og 
joggebukse, 10 cm langt selvpåført kutt ve hemithorax:

• Fremstår ruset, sitter på gulvet og tar frem en 3 l boks 
med tobakk, sier hun vil ut og røyke.

• Diagnostisert med PTSD og personlighetsfortyrrelse.



Nivåer for selvmordsforebygging

Primær

• Generelle for 
hele 
befolkningen

Sekundær

• Overfor 
risikogrupper, for 
eks. deprimerte

Tertiær

• Oppfølgning 
etter 
selvmordsforsøk



Forebyggingsparadokset



Forebyggingsparadokset og 
selvmordsatferd

 Bedre effekt av å bedre 
befolkningens psykiske 
helse enn tiltak overfor 
selvmordsforsøkere?



Selvmordsforebyggende tiltak i Norge

• Stortingsvedtak 
om å utarbeide 
ny 
handlingsplan 
for å forebygge 
selvmord og 
selvskading 

2018 

• Handlingsplan 
for forebygging 
av selvmord og 
selvskading 
2014-2017 

2014 

• Nasjonale 
retningslinjer 
for forebygging 
av selvmord i 
psykisk 
helsevern

2008 

• Handlingsplan 
mot selvmord

1994 

• Nasjonalt 
program for å 
forebygge 
selvmord i 
Norge

1993 



Panorama i Norge i dag

614 (2016)

10.000-
20.000 i 
året?

??



Figur hentet fra Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017, IS-2182
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• Mangedoblet forskrivning av antidepressiver

• Stabil selvmordsrate siden 2000

• Nedgang i raten i nabolandene





Risiko for selvmord etter selvskading

Meta-analyse ved Chan et al. Br J Psychiatry 2016:

• Fire prediktive faktorer 

– Selvmordshensikt (suicide intent) 

– Tidligere selvskading 

– Fysiske helseproblemer 

– Kjønn (mann)  

• Skåringsverktøy er ikke sensitive nok og gir mange 
falsk positive



Årsaker til selvmord 

• Tilstand
– Intensjon om å ta livet sitt

– Når smerten er uutholdelig

– Stabiliteten i tilstanden
• Må vurderes i henhold til bl.a. diagnose: Personlighetsforstyrrelse, psykose, 

depresjon?

• Situasjon
– Utløsende årsak

– Tilgjengelig metode

– Mangel på støtte - hindringer



Generelle prinsipper

• Å kartlegge faktorer er ikke risikohåndtering!

• Skalaer og sjekklister kan ikke erstatte den kliniske 
vurderingen

• Det fleste psykiatriske pasienter har mange 
risikofaktorer for selvmord uten å være suicidale

• De fleste som tar livet sitt har risikofaktorene i lang tid, 
men er bare kortvarig suicidale





Ved utskrivelse

Poliklinisk oppfølgning

• Mestringsstrategier?

• Ivaretagelse i nettverk?

• Parate akuttiltak?

• På DPS eller hos fastlege?

Innleggelse i psykiatrien

• Tvang eller frivillig

• DPS eller akuttpost







Kronisk suicidal?

Uklart begrep:

• Gjerne knyttet til personlighetsforstyrrelser

• Argument for å unngå innleggelse?

Overhengende fare for suicid skal tas på alvor!

Kronisk?

risikofaktorer Ja, noen

tanker Ja, kan være

planer Sjeldent

forberedelser Svært sjeldent

forsøk Nei, men kan skje flere ganger

selvmord Nei 



Konklusjon

Færre 
selvmord?

Varmere 
samfunn

Lettere 
tilgjengelig 

psykisk og sosial 
hjelp

Fleksibilitet i 
oppfølgningen 

av akutt 
selvmordstruede




