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Definisjon

• Selvmord: En aktiv villet handling med døden til følge.

• Selvmordforsøk: En aktiv villet handling, i suicidal hensikt, 
uten at det førte til død av den som utførte handlingen.

• Selvskading: En aktiv villet egenskading uten suicidal hensikt.



Suicidal adferd

• Selvmord
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1-800-273-8255



Lene Malin: 
”Jeg ville ikke leve lenger”



Risikofaktorer 

• Psykisk lidelse: depresjon, rus, psykose, 
personlighetspatologi

• Tidligere selvmordsforsøk

• Aktuell suicidal atferd ( tanker/ planer/ forsøk)

• Aktuell belastning

• Somatisk sykdom

• Oppvekstforhold; Oppløste hjem, omsorgssvikt, 
svekkede foreldreforutsetninger, traumer

• Kognitive vansker

• Kjennskap til selvmordsforsøk/ selvskading

• Brudd i relasjoner, alvorlig krenkelser



Risikofaktorer i miljø

• Tilgang til middel og metode

• Eksponering for negative sosiale faktorer som mobbing, sosial 
isolasjon, falt ut av jobb/skole

• Dramatisk og sensasjonspreget rapportering om selvmord i 
massemedia ( Cluster effekt)



Beskyttelses faktorer

• Personlige ressurser

• Mestre vanskelige situasjoner

• God impulskontroll

• Høyere toleranse for emosjonell smerte

• Nettverk, familie og venner

• Terapeutisk støtte, å oppsøke/ ta i mot hjelp

• «Barrierer» mot selvmord



Umulig Predikasjon

• Suicid første 28 dager etter utskrivelse 1/500

• 20.000 utskrivelser ville føre til 40 suicid

• Instrument ville plukke ut 4024

• 32 predikert riktig (sanne positive)

• 3992 predikert feil ( falsk positive)
(Geddes BMJ 1999)















Sosiodemografiske risikofaktorer

• Kjønn

• Alder

• Enslig/ skilt

• Arbeidsløs

• Lav sosioøkonomisk status

• By



Riskfaktorer i henhold til Agerbo

• Danmark-Alle førstegangsinnleggelser 1981-98

• 9600 pas., 257000 innleggelser, 2700 suicid

• Data for inntekt, arbeidslivstilknytning, utdanningnivå og sivilstatus

• Konklusjon: suicid relatert til lav inntekt, lav utdannelse, 
arbeidsløshet og det å leve som enslig, men disse faktorene 
reduserer selvmordsrisiko hos psykiatriske pasienter.

Tap av inntekt, jobb eller partner i forløpet av en psykiatrisk 
lidelse øker selvmordsrisiko

Agerbo et al 2007

• Sinclair et al 2005 liknende resultat.



Psycotic Symptoms in Severe 
Depression- a Qualitative study 
about Suicidality

• 10 pas. innlagt med depressive psykose

• Fanget i en smertefull verden av skyld, mørke og uløselige 
konflikter

• Jaget av hallusinose og vrangforestillinger

• Følt seg Styrt av psykotiske symptomer

• Vanskelig å kommunisere situasjonen pga. symptomer

• Mange benekter suicidale tanker under psykosen, alle bekrefter 
når apsykotisk

• Spørsmål om suicidale tanker ubrukelig for risiko-vurdering i denne 
populasjonen

Kristin Fredriksen Jølstad et al 2014



Psykisklidelse som risikofaktor 
for selvmord

• Psykisk lidelse > 90 % av alle suicid

• Betydelig økning fra 1950-tallet i Norge           
• (Hansen et al 2001, Hytten og Mehlum 1993)

• 25 % av alle suicid i Oslo skjer av pas. innlagt i psyk.avd. de 
siste 3 årene. (Walby, Ødegaard og Mehlum 2006)

• Suicidalitet involert i 50-70 % av alle innleggelser (Walby et al 2005, 

Mellesdal et al 2005, Ruud et al 2006)



Risikoperioder Den psykiatriske 
pasient

• Rundt sykdomsdebut
• Schizofreni

• Depressiv psykose

• Gjennom forløpet
• Alkoholavhengihet (depressiv komorbiditet)

• Ustabil personlighetforstyrrelse ( behandl.resistent)

• Første tiden under innleggelse
• Permisjoner inkludert

• Første tiden etter utskrivelse



Kliniske samtalen

• Retningslinjene skiller mellom kartlegging og vurdering av 
selvmordsrisiko



Kliniske samtalen

• Kartlegging av selvmordsrisiko:

• Spørre alle pasienter i psykisk helsevern om de har eller har hatt 
selvmordstanker, og om de noen gang har gjort et selvmordsforsøk.



Kliniske samtalen

• Vurdering av selvmordsrisiko:
• Identifisere økt risiko

• Avklare type risiko
• Akutt vs. Kronisk

• Monitorere

• Avklare behandlingsbehov og nivå



Helhetlig vurdering

Suicidalitet
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”Hva har skjedd?”

•Få pasienten til å redegjøre for hva som 
har hendt de siste 48 timene



Spør om tanker/ planer

• Har du noen gang hatt tanker om å skade deg, dø…?

• Har du slike tanker nå….?

• Hvilken plan har du lagt..?

• Hvorfor..?

• Hva har hindret deg..?

• Tilgjengelig metode..?



Ved selvmordsforsøk

• Hvor alvorlig var det?

• Når?

• Hvor mange?

• Hva utløste?

• Omstendighetene rundt?

• Brev, andre forberedelser..?

• Gjort noe for å få hjelp?



Suicidologiens 3 A`er

•AFFEKT

•AMBIVALENS

•APPELL



Vurdere Intensjonen

• Vurdere farlighet

• Ambivalens

• Har handlingen flere funksjoner

• Uflaks

• Oppfattelsen av døden



Erkjennelse

• Vurdere dødsønske vs. redd for døden

• Mulige andre hensikter, kommunikasjon…



Hvordan møte pas. i samtale

• Bekrefte pasientens utsagn, ikke trøste…

• Legge til rette for kontakt.

• Åpne for samtale rundt selvmordstanker.

• Stimulere til problemløsningsevne og håp.

• Ansvarliggjøre, ikke krisemaksimere.



Vurdering

• Suicidalitet; aktuell og tidligere

• Situasjon; aktuell (belastning)/ fremtidig

• Psykisk status presens

• Ikke kategoriser!

• TILTAK



Tiltak

• Selve vurderingen er ofte en terapeutisk intervensjon

• Behandle grunnlidelse

• Sikkerhetstiltak/ sikkerhetsplan

• Høyne sikkerhetsnivå evt. innleggelse





• Vurdering ved innkomst

• Spesialist vurdering innen 24 h

• Skjema for
• Intervall basert tilsyn

• Kontinuerlig tilsyn

• Pårørende skal involveres

• Kriseplan

• Time i hånden

• Vurderes ved utskrivelse



Forebygging

• Primærforebygging – mot hele befolkningsgrupper/ total    
populasjon (smitteeffekt, minske tilgjengelighet) 

• Sekundærforebygging – mot risikogrupper 

• Tertiærforebygging – mot identifiserte individer (ensomhet, 
isolasjon, stigmatisering, sårbarhet, psykisk lidelse, rusproblem)











• Hva skal vi med selvmordsrisikovurdering, 

hvis vi ikke kan vurdere selvmordsrisiko? 



Hvorfor trenger vi individuell 
suicidalvurdering

• Sorteringsmekansisme- Behandlingstiltak

• Klinisk skjønn- Klinisk vurdering, uavhengi av risikofaktorer

• Studier er på langsikt, ingen kortsiktig evidens at det ikke fungerer.

• Maskinlæring åpner for enormt mye mer komplekse vurderinger, 
som kan gi bedre prediksjon i fremtiden. 



Utfordringer med suicidvurderingen

• Misforstått forventning om å kunne predikere, 

skaper forventning om at helsevesenet skal 

stå til ansvar for utfallet. 

• Etterpåklok granskning etter selvmord: 

«Han fylte alle risikokriteriene, hvorfor ble det ikke satt inn 
hjelpetiltak?» 



Utfordringer med suicidvurderingen

• Hyppig bruk av vurderinger kan skade samarbeidsalliansen og 
flytte fokus: 

Felles utforsking av opplevelse 

Ekspertvurdering av atferd 



Utfordringer med 
suicidvurderingen

Retningslinjene gir ingen råd om kronisk suicidale i akutt krise. 

Derfor blir temaet lett glemt under vurdering, og kun den akutte 
selvmordsrisikoen blir vurdert. 

Vi sier en ting, og gjør noe annet. 

Gode klinikere bruker skjønn, ikke skjema. 

Retningslinjene gir få råd om tiltak, annet enn sikringstiltak. 
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