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Veiledende materiell til kommunene er ferdigstilt
Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og
selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet skal gi råd til kommunene
om planlegging og etablering av et helhetlig og godt tilbud for
forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord.
Materiellet gir råd og anbefalinger om:
• forebygging av selvskading og selvmord
• organisering av arbeidet
• samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
• hvordan lokale tjenesteytere og aktører kan avdekke, komme
tidlig inn og følge opp personer som selvskader og er utsatt for
selvmordsrisiko

Bent Høie vil forebygge selvmord
med veileder til kommunene.
Helsedirektoratet gir for første
gang ut en veileder til kommuner
for å forebygge selvskading
og selvmord.

Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en
arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner. NSSF,
ved Anita Johanna Tørmoen, har ledet arbeidsgruppen, som har
bestått av Ellen Hoxmark, (Napha), Ingeborg Lunde (RVTS Øst),
Rita Småvik, (RVTS Midt), David Galea, Sykehuset i Østfold, DPS
Fredrikstad/Oslo universitetssykehus HF, klinikk psykisk helse
og avhengighet, Andrew Sak, Psykolog, Tana kommune.
Her finner du veiledende materiell for kommunene:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-avselvskading-og-selvmord-i-kommunen

Abonner
på nyhetsbrev
og tidsskrift
forskning • utdanning
• formidling •
www.selvmord.no

suicidologi nr 2/2017
Tidsskriftet utgis med støtte fra Helsedirektoratet og Universitet i Oslo. Suicidologi indekseres i Svemed+.
Utgiver: Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Nasjonalt senter for
selvmordsforskning og -forebygging. Senteret har lokaler ved Oslo universitetssykehus Aker,
Klinikk psykisk helse og avhengighet. Adresse: Sognsvannsvn. 21, Bygning 12, 0372 Oslo.
Tlf: 22 92 34 73. E-post: nssf-post@medisin.uio.no. Internett: www.selvmord.no
Suicidologi epost: hanne.holmesland@medisin.uio.no, suicidologi@medisin.uio.no.
Redaktør: Lars Mehlum. Assisterende redaktører: Erlend Mork og Ping Qin.
Redaksjonssekretær: Hanne Holmesland/Katinka Tobiasson. Redaksjonskomité: Kim Larsen, Arne Thorvik
og Anita J. Tørmoen. Design: Tank. Trykk: RK Grafisk. ISSN: 1501-6994. Forsidefoto: Unsplash.com

suicidologi nr 2/2017

Kjære leser
Lars Mehlum
redaktør

HELSEVESENET ER et helt sentralt redskap

i forebygging av selvmord og selvskading
i Norge som de fleste andre land. Gjennom
årene har det skjedd en kraftig utbygging av
viktige behandlingstilbud, og nye og effektive
metoder er tatt i bruk. Det er grunn til å tro at
tilgangen på psykisk helsehjelp er bedre enn noen gang
for de fleste, selv om mange
Vi fokuserer
likevel ikke får nok hjelp. Vi
blant annet på
kan ikke slå oss til ro med
skolen som en
dette, og videre satsninger må
komme. Og likevel. Likevel må
viktig arena
vi innse at helsetjeneste-tiltak
for å fange opp
aldri alene vil kunne løse hele
risikoutsatte
samfunnsproblemet selvmord.
Dette er det flere årsaker
barn og unge
til. For noen er det slik at de
nærmest heller vil være døde
enn å søke hjelp hos psykolog
eller psykiater. Så sterk aversjon, frykt eller
motvilje har de mot å være mottaker av
psykisk helsehjelp. Andre skjønner ikke at de

trenger hjelp, eller de mangler et språk for
hjelpsøking eller andre hjelpsøkerferdigheter.
Noen mennesker har hatt tidligere negative
erfaringer med å søke helsehjelp og er blitt
vaksinert mot å ta kontakt på ny. Vi må
heller ikke glemme at selv de beste av dagens
behandlingstilbud for psykiske lidelser ikke
fører til bedring i mer enn om lag 70 % av
tilfellene. Minst 30 % får ikke effekt.
Hva gjør vi med dette? Spørsmålet har
mange mulige svar. Noen av dem har vi
forsøkt å belyse i artiklene i dette nummeret
av Suicidologi. Vi fokuserer blant annet på
skolen som en viktig arena både for å formidle livsmestringskunnskap og for å fange
opp risikoutsatte barn og unge. I Norge har
vi hatt mange gode forebyggingsprogrammer
i skolen gjennom årene, men de har vært
basert på ildsjelers innsats og har ikke i realiteten nådd en stor del av befolkningen. Det er
på tide å legge ambisjonsnivået høyere!
God lesning!
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Gatekeeper-modellen i skolen
– erfaringer fra et pilotprosjekt om selvmordsforebygging
Av Anne Marita Milde og Annie Norevik

SAMMENDRAG

Suicidal atferd og selvskading utgjør et alvorlig folkehelseproblem og omfatter de fleste aldersgrupper fra skolebarn til eldre.
Det er sjeldent at barn under 14 år tar sitt eget liv, men det
finnes evidens hos unge voksne for at tanker om å ta sitt eget
liv har debutert allerede i tidlig skolealder. Selvskading er langt
hyppigere og har størst forekomst i tenårene og tidlig 20-årene.
Skolen er den arenaen som møter flest barn og unge. Økt fokus
på psykisk helse i skolen stiller krav til tiltak samt kompetanse
blant skolepersonell. Risiko for selvmord eller selvskading blant
elever er til stede ved alle skoler i landet. Opplevelse av tap,
som når familiemedlemmer tar sitt eget liv, gir en status som
etterlatt, og det er en økt selvmordsrisiko blant ungdommer
etter foreldres selvmord. Dette krever ekstra ivaretagelse og
oppfølging i skolehverdagen. Skolepersonell kan gjennom
kompetanseheving iverksette forebyggende tiltak. Denne
artikkelen tar for seg erfaringer med gatekeeper eller portvaktmodellen i grunnskolen og dens nytteverdi. Et gjennomført
pilotprosjekt ved 16 skoler har ført til opprettelse av et nettverk
med skolepersonell som ressurspersoner. 14 skoleansatte som
har gjennomført kurs og opplæring i selvmordsforebygging
har blitt kartlagt for kunnskap om og ferdigheter i selvmordsforebygging samt holdninger til selvmord gjennom fokusgruppeintervju. Resultatene viser nytteverdi av implementering
av portvaktmodellen i skolen i form av økt kunnskap om, og
opplevelse av bedre ferdigheter i, å håndtere selvmordsatferd.
Kompetansehevingsprogram i selvmordsforebygging bør
utvides på et regionalt og nasjonalt nivå.

Suicidal behavior and self-harm represent serious public health
challenges and encompass most age groups from schoolchildren
to elderly. It is rare that children below 14 years of age commit
suicide, however, existing evidence shows that suicide ideation
in young adults may arise from early school age. Self-harm is far
more frequent with the largest prevalence from teenage years to
the early 20s. School is an arena for almost all children and adolescents. Increased awareness of mental health in this age group
requires proper assessment and competence among school personnel. The risk of suicide or self-harm among pupils is present
in all schools across Norway. Suicide-bereaved children by death
of a parent or family member are at particular risk, since there
is an increased risk of imitating the suicide. Such events require
sufficient attention and safeguarding during school days. School
personnel may implement preventive measures through proper
capacity building. The present article addresses experiences with
the gatekeeper model and its utility in primary and junior high
schools in Norway. A completed pilot study with 16 participating schools led to the origin of a network comprising school
personnel as resources. 14 of the personnel were interviewed and
assessed for their knowledge and skills in suicide prevention, as
well as for their attitudes towards suicide. The results show an
increase in perceived knowledge and skills. An implementation of
competence programs in suicide prevention is recommended for
schools on a regional and national level.
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BARN OG UNGE med psykiske vansker og selvmords-

problematikk oppsøker i mindre grad enn voksne det
ordinære hjelpeapparatet, og få unge som har forsøkt
å ta sitt liv var i forkant i kontakt med psykolog eller
annen behandler (Gulliver, Griffiths & Christensen,
2010 for oversikt). Undersøkelser viser at flere norske
tenåringer med villet egenskade ikke har vært i kontakt
med hjelpeapparatet (Ystgaard, Reinholdt, Husby, &
Mehlum, 2003), tilsvarende funn gjelder unge med en
depresjonstilstand hvor kun 20 % har oppsøkt psykiatrisk behandling (Reigstad, Jørgensen, Sund og Wichstrøm, 2006).
Det er rapporter på at selvmordstanker kan oppstå
i grunnskolen, og tankene er da ofte ledsaget av en
følelse av håpløshet knyttet til erfaring med mobbing
(Borowsky, Taliaferro & McMorris, 2013), tap av viktige
andre (Gould, Greenberg, Velting & Shaffer, 2003) eller
tap av jobb og inntekt som gjelder foresatte (GassmanPines, Ananat, & Gibson-Davis, 2014). Utviklingsmessig
er yngre barn mer sårbare for kognitive og emosjonelle utfordringer, og det er vist at en foreldrestil
preget av neglekt og avvisning kan være en forløper for
selvmordsforsøk blant tenåringer (Donath, Graessel,
Baier, Bleich & Hillemacher, 2014). Selvmordsforsøk hos
barn og unge er ofte en impulsiv handling og kan sky-

ldes flere forhold, som en nylig oppstått livskrise (for
eksempel dødsfall i familien), krangel med nære personer (foreldre, kjæreste, venner), vansker i forbindelse
med skole eller myndigheter (dårlige karakterer,
utvisning fra skolen, arrestasjon), det å bli nedverdiget
foran andre, vansker i forbindelse med seksuell orientering og identitet, samt det å oppleve store skuffelser
eller følelse av nederlag (Cash & Bridge, 2009). For
elever i grunnskolen og videregående skole kommer
ofte problemene mer til uttrykk gjennom atferd, hvor
uønsket skolefravær er en stor utfordring (se Sletten,
Bakken & Andersen, 2015). Hyperaktivitet og atferdsvansker (Currie & Stabile 2006; Fletcher & Wolfe, 2008)
samt depresjon (Fletcher, 2010; Jonsson, Bohman, Hjern,
von Knorring, Olsson & von Knorring, 2010) har en
negativ sammenheng med utdanningsnivå. Det er også
evidens for at slike symptombilder gir en økt risiko for
selvmord og selvmordsatferd (King & Merchant, 2008).
Tanker om selvmord blant barn og unge er ikke
uvanlig, men vi mangler kunnskap om hva som skjer
i overgang fra hva som er vanlig forekommende til
faktiske hendelser med selvmord og selvmordsforsøk
(Stoep, McCauley, Flynn & Stone, 2009). Studier har
vist at barn i pubertetsalder som gjennomgår store
hormonelle endringer har en redusert kognitiv evne til
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å oppnå effektiv problemløsning. Dette synes å være
forsterket hos barn med selvmordstanker og/eller
selvmordsatferd (Korczak, 2015).
I en undersøkelse ved 36 videregående skoler i
Hedmark og Oppland besvarte 4060 elever på første
trinn et spørreskjema som omhandlet villet egenskade.
266 (6,6 %) av elevene rapporterte én eller flere episoder med villet egenskade siste år. Kutting (74,1 %) og
intox (16,9 %) var de vanligste metodene. Kun 14,7 %
hadde vært i kontakt
med sykehus. Behandling på sykehus ved
Skolen som felles
intox (21 av 45; 46,7 %)
arena for barn
var hyppigere enn ved
kutting (12 av 197; 6,1
og unge har en
%) (Ystgaard, Reinholdt,
unik mulighet
Husby & Mehlum, 2003).
til å avdekke og
Studier har påpekt en
sammenheng mellom
iverksette tiltak,
villet egenskade og lav
men det avhenger
selvtillit (Greydanus
av kunnskap og
& Apple, 2011), villet
kompetanse om
egenskade som følge
av smitteeffekt (Zahl &
selvmordsHawton, 2004), stoffforebygging.
misbruk (Casiano, Katz,
Globerman & Sareen,
2013), og konflikter med
foreldre (Klonsky, 2007 for oversikt). Unge som utøver
repetitiv selvskading har betydelig økt risiko for senere
selvmord (Hawton, Saunders & O’Connor, 2012), og
denne gruppen krever dermed en tidlig identifisering.
Det er påvist en sammenheng mellom selvmordsforsøk
og lærevansker hvor dårlige leseferdigheter kan manifestere seg som depresjon, men generelt er det behov
for flere studier om selvmordsproblematikk knyttet til
lærevansker og skolefrafall (Daniel, Walsh, Goldston,
Arnold, Reboussin & Wood (2006).
Det er nærliggende å tenke at fastlegene, psykologene, spesialisthelsetjenesten og/eller skolehelsetjenesten skal ha ansvar for selvmordsforebygging. Men
spesialisthelsetjenesten behandler kun etter henvisning
fra lege eller psykolog og når ikke ut til alle i risiko. Det
har imidlertid vært en positiv utvikling de senere årene
i kommunale lavterskeltilbud som helsestasjon for
ungdom, Kors på Halsen som er Røde Kors sitt samtaletilbud til barn og unge opp til 18 år, og depresjonsmestring for ungdom (Garvik, Idsøe & Bru, 2014). Det er en
pågående prosess med ansettelse av kommunepsykologer i alle landets kommuner, men her er det behov for
strategiske prioriteringer i det forebyggende arbeidet
(Heggland, Gärtner & Mykletun, 2013). Det er publisert en ny handlingsplan for forebygging av selvmord
og selvskading (Helsedirektoratet 2014), og det er på
trappene et tiltak i handlingsplanen som omfatter veiledende materiell i avdekking og tidlig intervensjon rettet
mot lokalt hjelpeapparat.

Forebyggende tiltak bør ta hensyn til gruppeprosesser
i ungdomsmiljøer og sosiale risikofaktorer i samspill
med individavhengige risikofaktorer. Skolen som
felles arena for barn og unge har en unik mulighet til
å avdekke og iverksette tiltak, men det avhenger av
kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.
Begrepet gatekeeper (oversatt til portvakt på norsk)
refererer til personer i et nærmiljø som har ansikttil-ansikt-kontakt med en større del av befolkningen i
nærmiljøet, og hvor kontakten er rutinebasert. Disse
personene er trent til å kunne identifisere personer
i risiko for selvmord og selvskading og til å henvise
til eksisterende helsehjelp. Gatekeeper-programmer
implementert i skoler har fokusert på å trene lærere
og skolepersonell (Zenere & Lazarus, 1997; Burnette,
Ramchand & Ayer, 2015) mens andre programmer
har fokusert på å trene jevnaldrende elever til å være
gatekeepere (Wyman et al., 2010). Unge selvskadere
kan ofte kjennetegnes ved sterke følelsesmessige
belastninger kombinert med svakere kommunikasjonsferdigheter (Isaac, Katz, Belik, Deane, Enns &
Sareen, 2009). Foruten foreldre og foresatte er lærere
og skolepersonell de som oftest er i daglig kontakt med
barn og unge, og de har dermed mulighet til tidlig å
observere endringer hos elever, ta initiativ til samtale
og kontakte helsehjelp ved behov. Lærere og skolepersonell kan således være viktige livreddere.
Portvaktmodellen og «train-the-trainer»:
Fagpersonell som får kurs og opplæring i å inneha og
betjene en portvaktfunksjon som førstehjelper, støtteperson, eller voksenkontakt for barn og unge bidrar til
økt elevtrygghet (Mann et al., 2005; Scherff, Eckert &
Miller, 2005). Generell kunnskap om psykiske vansker
som angst og depresjon, personlig og profesjonell erfaring som kan bidra til økt trygghet i rollen, bevissthet
om egne holdninger til selvmord samt indre motivasjon
for å hjelpe, blir alle vurdert som relevante kvaliteter
for å inneha en slik funksjon (King & Smith, 2000).
Opplæringen vektlegger kunnskap og ferdigheter i
å kunne identifisere elever med forhøyet risiko for
selvmord eller selvskading, gjennomføre avdekkende
samtaler, og utrede omfang og alvorlighetsgrad for
eventuelt å kunne henvise til profesjonell helsehjelp
(Robinson et al., 2013; De Silva, Parker, Purcell, Callahan, Liu & Hetrick, 2013). Både teoretisk kunnskap og
praktiske ferdigheter må innarbeides og innøves gjennom hele kjeden av formidling.
Ved Miami Dade County School District (MCSD) i
Florida, USA, har man rekruttert og trent egne Trust
Councellors (her ressurspersoner), som gir et todagers
intensivt kurs samt veileder øvrige kolleger i skolen
om forebygging etter et såkalt train-the-trainer-prinsipp
(TTT) (Orfaly, Frances, Campbell, Whittemore, Joly &
Koh, 2005). Etter implementering av modellen har det
for dette skoledistriktet vært registrert mer enn en halvering av selvmordsatferd i løpet av en seksårsperiode
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(Zenere & Lazarus, 2009). Knox og kolleger (2010) har
evaluert effekten av et omfattende forebyggingsprogram, The Air Force Suicide Prevention Program
(AFSPP). Programmet som inneholder 11 tiltak, deriblant
gatekeeping, vektlegger blant annet årlig opplæring i
selvmordsforebygging av alt militært og sivilt personell.
Selvmordsraten blant militærpersonell ble over tid signifikant redusert.
Det er per i dag manglende kunnskap om hvorvidt
denne type trening og opplæring reduserer forekomst
av selvmord og selvskading blant elever i den norske
skolen. Formålet med denne artikkelen er å beskrive
noen erfaringer med implementering av portvaktmodellen i et antall norske skoler gjennom å skildre hvordan
opplæring og kurs av skolepersonell har påvirket deres
opplevelse av kunnskap og ferdigheter om selvmordsproblematikk.
Fravær av systematisk implementering av slike
tiltak var utgangspunktet for utvikling og utprøving i
en skoleregion på Vestlandet. Skolepersonell, i hovedsak pedagoger og helsesøstre, fikk etter opplæring
status som ressursgruppe med ansvar for kursing av det
øvrige skolepersonalet i sine bydeler om selvmordsforebygging. En fordel med å inkludere helsesøstre er
deres unike kontaktflate mot elever i risikogruppen, i
tillegg til helsefaglig kompetanse egnet for dette arbeidet. For å kunne inkluderes i prosjektet må den enkelte
skoleleder ta en beslutning om aktiv deltakelse, og
hver skole må avse minimum én ansatt. Denne ressurspersonen får teoretisk og praktisk kunnskap om
temaet, samt innføring i samtaleteknikk med elever
om selvmordstanker.
Ressurspersonene fungerer som veiledere for
skolepersonalet når disse møter situasjoner som krever
hjelp til vurderinger og gjennomføring av vanskelige
samtaler. De er også
sentrale i planlegging
og gjennomføring av
Tidlig oppdagelse
selvmordsforebyggende
og forebygging
og selvskadingsforebyggende tiltak ved
av selvmord vil på
sikt kunne gi utslag sin skole. Ressurspersonene arrangerer
på selvmordsnettverkssamlinger over
to dager hvert år for
statistikken blant
skolens ledelse, skolens
eldre ungdom
sosialfaglige personell
og voksne.
og andre fagpersoner fra
tilknyttede skoler. Leder
for BUP, barneverntjenestene, PPT, og skolehelsetjenesten inviteres inn.
Målet er å skape en felles faglig oppdatering av skolepersonell og samarbeidspartnere. Ressurspersonene
deltar på to fagdager årlig i regi av Ressurssenter
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Vest (RVTS Vest) for oppdatering og kasusrelaterte
utfordringer.

Formål med implementering av portvaktmodellen i skolen
Det å opprettholde et trygt skolemiljø er en del av
skolenes overordnede målsetting. Andre forebyggende tiltak som tiltak mot mobbing, vold og rus bør
ses i sammenheng med selvmordsrisiko, og vi forventer en økt trygghet blant personalet til å kunne
avdekke selvmordstanker og selvskading blant elevene. Elever som snakker om å ta sitt eget liv eller
utfører selvskading vil skape uro og bekymring blant
så vel personale som medelever. Implementering av
portvaktmodellen vil kunne øke sjansene for at reelle
selvmordsnære elever får forsvarlig oppfølging. Tidlig
oppdagelse og forebygging av selvmord vil på sikt
kunne gi utslag på selvmordsstatistikken blant eldre
ungdom og voksne. Modellen vil samtidig kunne ha en
nyttig overføringsverdi til elever med andre vansker.
Kunnskap om samtalemetodikk for skolens ansatte
kan være generelt forebyggende i møte med barn som
vekker bekymring.
Metode
Deltagere
Det er til sammen 22 kommunale grunnskoler i Fana
og Ytrebygda bydel med en elevtallsprognose på 6 300
elever (www.bergen-kommune.no). Rektorer ved
20 skoler fikk i 2011 en skriftlig invitasjon til å delta
i «Prosjekt selvmordsforebygging i skolen»; 16 rektorer samtykket til deltagelse. Skolepersonell ved de
16 skolene, i hovedsak lærere, pedagogiske rådgivere
og helsesøstre, ble deretter rekruttert ved skriftlig
informert samtykke til å være portvoktere basert på
spesifikk opplæring gjennom kurs og fellessamlinger.
Portvokterne utgjorde da et nettverk hvor navn og
skoletilknytning ble gjort kjent for hverandre. Kompetanseheving ble gitt av to til tre fagpersoner ved
RVTS Vest i 2012-2013, som bestod av ett heldagskurs,
et todagers førstehjelpskurs om selvmordsfare (www.
vivat.no) (Tallaksen & Lindmark, 2015; LivingWorks,
2013) og to årlige heldagsnettverkssamlinger for både
2012 og 2013. Totalt 5 ressurspersoner (1 helsesøster, 4
pedagoger) fullførte en ytterligere 30-timers intensiv
opplæring og har siden 2014 hatt ansvar for kursing
av øvrig skolepersonell ved de 16 skolene. Ressurspersonene deltar på to samlinger årlig for oppdatering
av kunnskap og kompetanse. De henvender seg til
fagpersoner ved RVTS Vest ved behov for rådgivning,
som for eksempel i enkeltsaker. Ut ifra senterets behov
for informasjon om portvaktmodellens nytteverdi,
ble det i 2016 sendt skriftlig invitasjon til intervju til
25 personer med gjennomført kurs som portvakt. 14
personer samtykket til deltagelse (56 % responsrate).
Deltagerne ble randomisert til tre grupper hvor Gruppe
1 bestod av 1 avdelingsleder, 1 helsesøster, 1 rådgiver og
3 skoleassistenter (n=6); Gruppe 2 av 1 skoleinspektør,
1 miljøterapeut, 1 lærer for elever med utfordringer
og 1 rådgiver (n=4); Gruppe 3 av 2 avdelingsledere,
1 SFO-leder og 1 miljøterapeut (n=4). Med ulike
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fagbakgrunner og stillinger er dette et representativt
utvalg av skolepersonell. Det ble ikke gitt kompensasjon for deltagelse.
Kartlegging
Det ble gjennomført fokusgruppeintervju av de tre
gruppene hvor hver gruppe ble styrt av en moderator
(Kvale & Brinkman, 2010) og en ikke-deltagende observatør som noterte deltagernes svar på PC. Moderatorer
og observatører var sisteårsstudenter på profesjonsstudiet i psykologi, der hovedformål var å redusere
potensiell asymmetri mellom deltager og intervjuer.
Det ble utformet en semistrukturert intervjuguide
(tematisk organisering) med spørsmål i deskriptiv
form, som omfattet deltagernes kunnskap, ferdigheter og
holdninger knyttet til potensielle selvmordsnære elever.
Blant annet ble følgende spørsmål stilt for å innhente
informasjon: «Hvordan har kurs og opplæring påvirket din
kunnskap om risikofaktorer for selvmord hos barn og unge?»;
«Hvordan vil du beskrive dine ferdigheter i å ta kontakt med
potensielt selvmordsnære elever?»; «Hvordan stiller du deg
til påstanden – man kan alltid hjelpe en person som har
selvmordstanker?».
Prosedyre
Samtlige intervju foregikk på et grupperom ved RVTS
Vest, hvor deltagerne og moderator satt i sirkel. Observatør var plassert utenfor sirkelen. Moderator startet
med muntlig informasjon om hensikten med intervjuet
etterfulgt av en introduksjonsrunde. Retningslinjer
for konfidensialitet ble gjennomgått. Moderator vekslet mellom å stille spørsmål som dekket alle de tre
temaene. Alle informantene fikk anledning til å svare
innenfor hvert tema. Det ble anvendt fortolkende
spørsmål for klargjøring av svar. Intervjuenes varighet
var fra 45-60 min. Moderator avrundet intervjuet ved
oppsummering av hovedpunktene og åpnet for eventuell utdyping.
Prosjektet er unntatt fremleggelsesplikt for Regional
Forskningsetisk Komité (REK) da det ikke innhenter
medisinske og helsefaglige opplysninger. Prosessen ble
gjennomført i tråd med Norsk senter for forskningsdata
(NSD) sine retningslinjer angående ikke-meldepliktige
prosjekter (http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/).

Analyse
Materialet ble lest gjentatte ganger like i etterkant av
intervjuene, og en kort oppsummering på én side fra
hver deltager ble utformet med bakgrunn i temaene.
For å styrke overførbarhet, gjennomgikk moderator
og observatør i fellesskap nedfelt tekst for konsensus
om gjenkjenning av mening og hvorvidt meningene ga
innsikt av betydning. En common-sense-tolkning av
materialet ble lagt til grunn, og fellesskapsvalidering ble
gjennomført.

Resultater
Kunnskap
Samtlige deltagere opplevde at kursing påvirket deres
kunnskap som følge av økt bevisstgjøring om risikofaktorer for selvmordsproblematikk hos barn og unge.
Økt bevisstgjøring gjaldt også for signaler eller tegn på
risiko som for eksempel ved endret atferd, kroppsspråk,
emosjonell labilitet, tilbaketrekking og isolasjon som
ved skolefravær. Vanskelige opplevelser i barndommen
som risikofaktor ble
nevnt. Flere deltagere var
opptatt av det å spørre
Det å kunne stå
om elevers fremtidsi ubehaget som
planer og drømmer ved
ansatt dersom
bekymring om selvmordsen elev avdekker
atferd. Felles opplevelse
var at temaet selvmord
selvmordstanker
ble håndtert som
vil oppleves
mindre tabubelagt etter
mindre truende
deltakelse på kurs, men
flere etterlyste repetisjon
og belastende
av kurs da kunnskap blir
med økt kunnskap
glemt over tid. Av beskyttende faktorer ble det
fremhevet betydningen
av tilgjengelige omsorgspersoner og gode rollemodeller.
Det å kunne stå i ubehaget som ansatt dersom en elev
avdekker selvmordstanker vil oppleves mindre truende
og belastende med økt kunnskap, og eleven kan bli møtt
med forståelse og omsorg. De fleste deltagerne uttrykte
at deres generelle kunnskap om forebygging av mobbing
også kunne forebygge selvmordsatferd hos barn og unge.
Det ble formidlet en utrygghet på egen kompetanse
om hvorvidt eleven var i en faresone for selvmordsatferd, spesielt om en slik situasjon kom brått på. Opplevelse av trygghet var definert ut ifra forhold til nettverk
av kolleger og det å kunne søke støtte og kunnskap.
Noen uttrykte kunnskap om det å stille spørsmål om
selvmordstanker, men mindre kunnskap om typer
oppfølging. Frykt for å komme til å love eleven oppfølging eller tiltak de ikke kunne holde ble fremhevet. Noen
var opptatt av at ledelsen ved skolen hadde mer kursing
og kunnskap enn øvrige ansatte. Dette opplevdes problematisk, da de ansatte med daglig elevkontakt ikke fikk
tilsvarende kunnskap.
Det ble etterspurt mer praksisnær kunnskap på
kursene og mindre teori, som de oppfattet ikke skilte
seg stort ut til forskjell fra annen forebyggingsteori.
Vedrørende spørsmål om tilgjengelige tjenester rapporterte flere deltagere at ved selvmordsproblematikk
må dette rapporteres til ledelsen for videre håndtering,
men det var lav terskel for å diskutere, be om støtte og
videreformidle bekymringsmeldinger til ledelsen. Noen
nevner RVTS Vest og Livskrisehjelpen, men de fleste
opplevde mangel på rask profesjonell hjelp, og de var
usikker på hvilken rolle Barne- og ungdomspsykiatriske
poliklinikker (BUP) kan ha.
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Ferdigheter
Samtlige deltagere rapporterte økt ferdighetsnivå i det å
ta kontakt med potensielt selvmordsnære barn og unge
gjennom kjennskap til, og trening i, å stille konkrete
spørsmål om selvmordstanker og planer. De følte seg
tilstrekkelig kompetente til å spørre ved mistanke. De
fleste hadde bedre ferdigheter i å oppdage ulike faresignal på selvmordsatferd eller selvskading. De var trygge
på sine ferdigheter i etterkant av kursdeltakelse, men
etterlyste årlig repetisjon, da dette er ferdigheter man
sjelden får anledning til å trene på. Praktiske øvelser
og trening i ferdigheter ble trukket frem som spesielt
nyttig for de som hadde gjennomført VIVAT-kurs og
portvaktkurs. Noen med mye forutgående erfaring og
kunnskap opplevde i mindre grad økte ferdigheter, men
syntes deltakelse i nettverket var både nyttig og en kilde
til kollegastøtte.
De med noe mer kurserfaring og lengre deltagelse
i nettverket oppsøkte i større grad kollegastøtte: «Ingen
må stå alene når vi kommer opp i vanskelige situasjoner».
Noen følte de ikke hadde lykkes med det å søke kollegastøtte. Dette ble eksemplifisert gjennom konkrete
hendelser hvor kolleger ikke hadde imøtekommet deres
forespørsel om bistand i enkeltsaker.
Holdninger
Ved påstanden «man kan alltid hjelpe en person med
selvmordstanker», var det enighet blant deltagerne om at
dette er riktig. Det var imidlertid en blandet oppfatning
om hvorvidt man kunne vurdere risiko og i hvilken grad
man kunne hjelpe med å forhindre selvmord. Men samtlige uttrykte at om de personlig ikke alltid kunne hjelpe,
var det alltid noen som eleven kunne søke hjelp hos.
De som hadde gjennomført førstehjelpskurs i
selvmordsfare (VIVAT) uttrykte liten bekymring for at
det å spørre direkte om selvmordstanker kunne øke
risikoen for selvmordsatferd, til forskjell fra de som
enda ikke hadde gjennomført kurset. Til påstanden om
at de som truer med selvmord sjelden gjør noe med det,
var det delt oppfatning. Noen mente at slike uttrykk kan
bety et rop om hjelp, og at det bør undersøkes nærmere.
Andre uttrykte usikkerhet om hvorvidt slike trusler
bunnet i behov for oppmerksomhet. En av deltagerne
mente at sannsynligheten var stor for at de som truer
med selvmord ikke gjennomfører, mens de som ikke
truer eller snakker om selvmord vil gjennomføre det.
Alle var tydelige på at selvmord alltid skal forebygges og forhindres når det gjelder barn og unge. Noen
ga uttrykk for at svaret var påvirket av om påstanden
gjaldt barn og unge eller voksne. Alle var enige i
påstanden om at omgivelsene og situasjonen kan endres
til det bedre slik at selvmordstanker ikke får grobunn,
men at dette nok ville være vanskeligere dersom
det gjaldt en voksen. En deltager synliggjorde skillet
mellom å diskutere retten til å ta sitt eget liv som et mer
filosofisk spørsmål opp mot spørsmålet i møte med en
selvmordsnær elev: «Som ansatt i den offentlige skolen så

har vi en plikt [til å forebygge selvmord] som er udiskutabel, den er absolutt.»
Diskusjon
Deltagerne rapporterte en opplevelse av å ha tilegnet
seg økt kunnskap og ferdigheter i å håndtere elever med
selvmordsproblematikk, men de etterlyste mer repetisjon og øvelser. Det var etterspørsel etter kompetanseheving for skolepersonell som er i daglig kontakt
med elevene. Det var konsensus om at selvmord skal
forebygges og forhindres, men det var noen ulike holdninger om hvorvidt man kan vurdere risiko og hvilken
grad av risiko for selvmord uttrykte trusler kan ha.
Omlag 450 fagpersoner ved de nevnte 16 skoler har
portvaktkompetanse per i dag, og målsettingen er å øke
antallet over kommende år. Kompetansehevende tiltak
om selvmordsforebygging rettet mot befolkningsgrupper generelt vektlegger ofte kunnskap om epidemiologi,
risikofaktorer, faresignaler og vurderingskriterier
(Scherff et al., 2005). I denne studien har vi imidlertid
erfart at praksisbasert kunnskap og kompetanse utgjør
verdifull hjelp som kan nå målgruppen raskt. Deltagerne hadde ulik fagbakgrunn og ulik basiskunnskap
om selvmordsproblematikk hos barn og unge. Flere av
informantene hadde deltatt på andre kurs enn kursene
i regi av RVTS Vest, og deres erfaringsbaserte kunnskap
var også forskjellig. Flere var usikre på hvor tilegnelse
av kunnskap om selvmord og selvskading i hovedsak
hadde funnet sted, og
én hadde erfaring med
selvmord på sin skole
Et viktig element
som direkte resulterte
innen selvmordsi økt fokus på forebygging. Ansatte ved ulike
forebygging er
skoler vil ha varierende
å ha nødvendig
kunnskapsgrunnlag i
og tilstrekkelig
form av grunnutdanning,
kursing og praksis- eller
kunnskap, slik at
personlig erfaring. Denne
skoleansatte kan
kompleksiteten gjør
oppleve å være en
kartlegging av kunnskap,
ferdigheter og holdninger
hjelper der og da
utfordrende, men det kan
også utgjøre en ressurs at
de som møter potensielt selvmordsnære barn og unge
har ulik erfaring og ulik bakgrunn. Et viktig element
innen selvmordsforebygging er å ha nødvendig og tilstrekkelig kunnskap, slik at skoleansatte kan oppleve å
være en hjelper der og da.
Lærere har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §13–13e (www.lovdata.no). Helsepersonell må
forholde seg til en strengere taushetsplikt etter Helsepersonelloven Kap. 25. Skolen har ikke taushetsplikt
overfor foreldre til ungdom som er umyndige. Elever
kan be fagpersonell om å holde på informasjon på
grunn av frykt for avvisning eller andre sanksjoner
fra for eksempel foreldre. En hovedregel som formi-
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dles på kurset er aldri å inngå en avtale man ikke kan
holde. Hensyn til liv og helse kommer først, men det
er en hårfin balansegang å samtidig bevare elevens
tillit. Således er opplæring i samtaleteknikk en viktig
bestanddel i opplæringen. Informantene uttrykte en
generell usikkerhet i møte med selvmordsnære elever,
spesielt om en situasjon oppstod plutselig. Her ble
praktiske øvelser vektlagt, og spesielt VIVAT-kurset
ble fremhevet som svært nyttig i denne sammenhengen. Utfordringer var mangel på tid til øving i en travel
hverdag, og flere hadde behov for oppfriskning av både
kunnskaper og ferdigheter. Slike tilbakemeldinger
åpner for redigering av innhold på nettverkssamlingene, hvor praktiske øvelser kan få større plass. Årlige
oppfriskningskurs ble videre anbefalt. Det ble formidlet
at skolepersonell med hyppigst elevkontakt bør være
de som innehar mest kunnskap om og trygghet ved
avdekking av selvmordsrisiko og iverksetting av hjelpetiltak. For noen ble løsningen å sende eleven videre
til helsesøster eller rådgiver dersom vedkommende
har kompetansen. Det er en fordel at skolene har klare
prosedyrer for videre henvisning. Med spesifikk innsats
for å sikre en god spredning av kunnskap blant skolepersonell, kan et slikt arbeid systematiseres og forankres tydelig i ledelsen.
Vi har registrert hvordan kollegastøtte gjennom
deltagelse i nettverket bidrar til å øke opplevelse av
trygghet i håndtering av elever som formidler selvmordstanker. Dersom deltagerne ikke kunne henvende
seg til andre på sin skole, kunne de kontakte andre
i nettverket og benytte seg av det andre bidro med.
Ressurser som er tilgjengelige for deltakere i et nettverk
gjennom deltakelse gir sosial støtte. Videre kan det
være hensiktsmessig å finne løsninger for å øke utnyttelsen av nettverket. En lav terskel for kontakt, god
tilgjengelighet og rask responstid ved henvendelser er
faktorer som kan bidra til å redusere kollegaens belastning og øke hans eller hennes kompetanse i møte med
selvmordsnære elever. Slik kan nettverket anvendes
som et forebyggende tiltak for den generelle helsen til
skolepersonell.
Myter om selvmord synes å være seiglivede og
understøttes av deltagerne med minst kompetanse
eller færrest kurs. Disse uttrykker usikkerhet om
hvorvidt man skal spørre direkte om selvmordstanker
og om dette medfører risiko for å igangsette idéer om
selvmord. De mer erfarne er tydeligere på at det å
spørre barn og ungdom om selvmord ikke medfører
risiko eller setter i gang uønsket atferd, men det fremkommer samtidig ambivalente utsagn fra dem. Det å
fokusere på myter blir således viktig i videre nettverkssamlinger og kurs.
Skoler som har et helsefremmende fokus arbeider
systematisk med elever som har det vanskelig og for
fellesskapsløsninger som for eksempel implementering
av antimobbeprogram (Olweus, 2013). Utfordringen
er å styrke skolen som en aktør for å kunne håndtere

Forskning viser at holdninger til
selvmord og selvmordsforebygging
kan påvirke viljen til å imøtekomme
selvmordsnære personer og intervenere
i selvmordskriser
et bredt spekter av utfordringer. Flere av deltagerne
rapporterte at selvmordsproblematikk ikke er noe de
ofte møter i hverdagen, men de deler en oppfatning
om at det generelle forebyggende arbeidet er et viktig
element i det å stå rustet når slike alvorlige hendelser
inntreffer. Et generelt fokus på forebygging gir dem en
kompetanse til å fange opp barn og unge som sliter og
har det vanskelig og som står i fare for å utvikle tanker
og planer om å ta sitt eget liv.
Forskning viser at holdninger til selvmord og
selvmordsforebygging kan påvirke viljen til å imøtekomme selvmordsnære personer og intervenere i
selvmordskriser (Anderson, Standen, Nazir & Noon,
2000; McKinlay, Couston, & Cowan, 2001). Positive
holdninger er for eksempel en tro på at selvmord kan
forebygges og ikke er eneste utvei på opplevde livsvansker (Norheim, Grimholt & Ekeberg, 2013; Wallin &
Runeson, 2003). En studie som har brukt selvrapporteringsskjemaet «Attitudes towards suicide» (ATTS) (Renberg
& Jacobsson, 2003) viste at respondentene i stor grad
var samstemte om at selvmord ikke var akseptabelt. De
trodde på åpenhet, at selvmord kunne forebygges og sa
seg villige til å bidra i selvmordsforebyggende arbeid.
Funnene viste også at holdninger kunne variere med
rolle og ansvarsforståelse. For eksempel avviste politikere selvmord på prinsipielt grunnlag, mens psykologer/psykiatere viste mer forståelse for valget om å ta
sitt eget liv. En stor andel krisetelefonmedarbeidere
mente at man ikke bør prate om selvmord, og en rekke
hjelpepleiere i psykisk helsevern trodde på myten om at
det er farlig å prate om selvmord (Hjelmeland & Knizek,
2010). Våre funn viser at det var ulike holdninger også
blant deltagerne i portvaktprosjektet, men alle var enige
i påstanden om at man alltid kan hjelpe en person med
selvmordstanker. Dette kan sies å være en holdning
som fremmer indre motivasjon for å iverksette tiltak.
Noen metodiske utfordringer
Spørsmål som «hvordan har kurset bidratt til å øke din
kompetanse om selvmordsforebygging hos barn og unge…»
avdekket ikke hvilket konkret kurs det ble referert til.
Tidvis var type kurs nevnt, mens i andre tilfeller var det
ikke nevnt, og det ble ikke stilt oppklarende spørsmål.
For noen av deltagerne var det heller ikke lett å definere
kilden til kunnskap om selvmordsforebygging. I Gruppe
1 deltok både leder og assistenter ved samme skole,
noe som kan ha påvirket svar og meningsytringer.
Det ble ikke foretatt en replassering av deltagere etter
randomisering. Det var imidlertid ikke grunnlag for
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å vurdere om deltagerne unnlot å svare åpent, men
generelt er det viktig å være klar over potensielle behov
for å bli likt av andre i en gruppesammensetning. Innhenting av data kunne med fordel vært gjort i form av
lydopptak med påfølgende transkripsjon og analyse av
materialet i form av meningskoding innenfor en hermeneutisk tradisjon. Vi kan ikke vurdere om utfallet av
intervjuene ville vært annerledes om moderatorene var
forskere eller fagutdannet og ikke profesjonsstudenter,
videoopptak kunne eventuelt avdekket avvik fra valgt
intervjuform, men det fremkom ingen bemerkninger
eller hentydninger fra deltagerne i etterkant om manglende profesjonalitet.
Konklusjon
Ved å belyse hvordan et pilotprosjekt om selvmordsforebyggende tiltak i skolen har fungert i praksis kan vi gi
anbefalinger om en bredere implementering. En styrking av handlingskompetanse på psykisk helse, traumer,
selvskading og selvmordsproblematikk i skolen vil
være et viktig tilskudd til kunnskapsskolen. Å ta i bruk
kunnskap og ferdigheter som ikke er kjernekompetanse
for skolepersonell krever både teoretisk kunnskap
og praktisk skolering som belyst her, og forankres på
ledelsesnivå. Selvmordsforebyggende tiltak bør bli
allmenngyldige i den norske skolen, selvmord som tabu
må brytes ned, og voksne i skolen må gi barn og unge
trygghet på at det å formidle vanskelige tanker og følelser håndteres med tillit, forståelse og respekt.
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Creating Suicide Safety in Schools:
A public health suicide prevention
program in New York State
By Pat Breux, Dana E. Boccio and Beth S. Brodsky

ABSTRACT

Suicide is a serious public health problem worldwide. The World Health
Organization calls for collaboration among all sectors of society using a
multi-tiered approach to address risk factors. Schools have played a central
public health role in fighting infectious diseases, malnutrition, community violence, accidental injuries, and heart disease. Similarly, when it comes to youth
suicide prevention, schools are critically important community institutions.
Schools are central civic institutions for building the resilience and positive
helping environment necessary for the prevention of suicide. In this paper we
will describe a program called “Creating Suicide Safety in Schools” (CSSS),
which was developed to address the need for more comprehensive and consistent suicide prevention training for school settings. The CSSS provides a
framework for integrating school-based suicide prevention best practices, and
the program is being implemented and evaluated in New York State. We will
outline the CSSS model, the workshop, and how it is disseminated. The CSSS
Workshop has been offered to school personnel for more than five years and
individuals from several hundred schools have participated in this training
opportunity. Preliminary findings of the program’s acceptability in terms of
attitudes, knowledge, perceptions of administrative support, and sense of
empowerment based on a survey of 93 participants, will be presented.
Selvmord er et stort folkehelseproblem verden over. Verdens helseorganisasjon
(WHO) etterlyser samarbeid mellom alle samfunnssektorer ved å ta i bruk en
flertrinnstilnærming for å adressere risikofaktorer. Skolen har hatt en sentral rolle
innen folkehelse ved bekjempelse av infeksjonssykdommer, feilernæring, vold
utenfor hjemmet, skader ved ulykker og hjertesykdommer. Også når det gjelder
selvmordsforebygging blant ungdom er skolen en avgjørende samfunnsinstitusjon. Skolen er en sentral kommunal institusjon for å bygge den styrken og det
positive hjelpemiljøet som trengs for å forebygge selvmord. I denne artikkelen
vil vi beskrive et program kalt «Creating Suicide Safety in Schools» (CSSS), som
ble utviklet for å etterkomme behovet for mer helhetlig og samkjørt selvmordsforebyggingstrening i skolesammenheng. CSSS gir et rammeverk for å integrere
skolebasert beste praksis i selvmordsforebygging, og programmet blir implementert og evaluert i New York State. Vi vil beskrive CSSS-modellen, workshopen og
hvordan formidlingen foregår. CSSS-workshopen har blitt tilbudt til skolepersonell
i over fem år, og personer fra flere hundre skoler har deltatt i denne opplæringsmuligheten. Til slutt vil vi presentere foreløpige funn om programmets akseptabilitet hva angår holdninger, kunnskap, opplevelse av administrativ støtte og
bemyndigelse basert på en spørreundersøkelse med 93 deltagere.

SUICIDE IS A SERIOUS public health

problem, claiming the lives of over
800,000 people each year worldwide
(WHO, 2014). While the highest toll of
suicide deaths is within the adult age
range, suicide and suicidal thoughts and
behavior are a concern for children and
adolescents as well. Worldwide, suicide
is the second leading cause of death for
15 to 29 year olds (WHO, 2014). In the
U.S., the rate of suicide in all age groups
has continued to steadily rise in the last
decade, including among children and
teens age 5 to 24 (Drapeau and McIntosh, 2016), and over 4,600 children
and youth aged 10 to 19 die by suicide
each year (CDC 2016). While the suicide
rates in Norway, Sweden, Denmark and
Finland have declined slightly in recent
years (website: http://www.who.int/gho/
mental_health/suicide_rates/en), the
prevalence of suicide attempts among
youth aged 15-19 in Europe is 4.2 %
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(Wasserman, et al., 2015), comparable to that of the U.S.
In order to effectively prevent suicide, multiple
strategies must be employed on all levels of society.
Community approaches grounded in public health
prevention principles are critical. The World Health
Organization calls for collaboration among all sectors
of society using a multi-tiered approach to address
risk factors. This multi-tiered approach includes: Tier 1
universal strategies promoting awareness and positive
coping and connectedness, reducing violence, drug
abuse, mental illness and hopelessness across broad
populations, Tier 2 selected strategies like targeting
groups at risk and training gatekeepers to identify and
refer persons with thoughts of suicide, and Tier 3 indicated strategies that improve treatment and pathways
to care for suicidal individuals (WHO, 2014).
Schools have played a central public health role
in fighting infectious diseases, malnutrition, community violence, accidental injuries, and heart disease by
implementing such measures as immunization programs, health screenings, food programs, and health
and safety education to name a few. These efforts seek
to protect broad populations by education, inoculation,

screening, and intervention across an entire school’s
population. In each of these cases, schools have utilized
the multi-tiered approach described above.
Similarly, when it comes to youth suicide prevention, schools are critically important community institutions. Schools are central civic institutions for building
the resilience and positive helping environment
necessary for the prevention of suicide. Students spend
a good deal of their waking hours in school, and build
strong peer connections and often strong connections to
trusted adults. In many rural communities, where there
is limited transportation and there are sparse mental
health resources, school may be the only place children
access health or mental health care. School-based
mental health professionals are often the only resource
readily accessible to at-risk children and youth in an
immediate crisis (Schaffer, 2016). And, adults at school
are in a good position to observe student behavior and
recognize signs of psychological distress.
However, despite the central role that schools can
play in suicide prevention, they have often taken a
piecemeal approach. The work is typically focused on
the identification of persons at risk, or general aware-
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ness. School-based mental health professionals admit to
feeling underprepared to organize or engage in suicide
prevention activities. Additionally, there is little clarity
for school administrators regarding how various programs and trainings contribute to suicide safety in their
school environment. As the issue of youth suicide has
gained prominence, so have the number of programs
and presenters. School leaders looking to address the
problem can find it daunting to figure out where to
invest limited resources. Even with access to handbooks
and training programs, developing a suicide safety plan
can evoke feelings of fear and uncertainty for professionals who feel ill-equipped to do so (Berman 2009;
Debski, et al. 2007).
Another obstacle is concern about whether schools
should be engaged in suicide awareness at all. Suicide
can be a socially contagious behavior, especially among
teens and children. Guidelines have been developed
suggesting that some kinds of awareness activities may
actually contribute to suicide contagion (Gould 2013).
Attempts to address suicide awareness with teens can
create a misleading impression that suicide is more
prevalent than it is or it can create the impression that
suicidal behavior is a teen culture norm, making it a
more socially acceptable option to a desperate teen
contemplating suicide. On the other hand, not addressing suicide awareness creates a culture of silence and
perpetuates stigma that isolates sufferers and keeps
students from reaching out for help. Striking the right
balance and choosing programs that are grounded in
safe messaging and contagion theory is important.
(Center for Mental Health in Schools at UCLA 2016)
In addition, schools do not come to this work with
the same capacity to participate. Schools are highly regulated institutions, subject to a complexity of national
and state regulations coming from a variety of departments of government. They are also subject to local
jurisdiction. The resources available to schools to do this
work and the coordination of resources vary greatly
from school to school. Some schools are in communities
rich with resources that are highly coordinated and
others are in communities with low social cohesion and
poor coordination of fairly limited resources. Therefore,
a prescriptive, one size fits all approach will likely have
limited application to some schools.
In this paper we will describe a training program
called “Creating Suicide Safety in Schools” (CSSS),
which we developed to address the need for more comprehensive and consistent suicide prevention training
for school settings. The CSSS provides a framework for
integrating school-based suicide prevention best practice and the program is being evaluated in New York
State. The CSSS is designed for schools at every level,
elementary through high school. Since the developmental trajectory for later suicidal behavior can begin very
early in life (Fergusson et al., 2000; Middlebrooks &
Audage, 2008; Enns et al., 2006; Dube et al., 2001), edu-

cational institutions can do much to address prevention,
even at the elementary school level (Wyman, 2014). In
the U.S., though suicide deaths are rare among children
under the age of 14, the rate of suicide death among
children and adolescents aged 10 -14 years, has doubled
in the past decade (CDC, 2016).
We will describe the CSSS model and how it is
introduced and implemented in schools. Additionally,
preliminary findings regarding the program’s acceptability in terms of attitudes, knowledge, perceptions of
administrative support, and sense of empowerment,
will be presented.

Creating Suicide Safety in Schools - The Model
The Creating Suicide Safety in Schools (CSSS) framework is based solidly in public health prevention. The
underlying vision is one of a Competent and Caring
School Community (Underwood, 2011) which recognizes that community is necessary. No one person
can keep another person safe from suicide. Community is understood not as just people living within the
same geographic area, but as individuals, families and
organizations connected through networks of meaningful helping relationships. A caring community is one
in which all are challenged to care about each other’s
well-being and safety. When the issue is suicide, children are safest when they are connected to a safety net
of helping resources working together. In a competent
community everyone has a role to play: student services
personnel, teachers, parents, students, administrators,
school boards and community resource providers. All
members need an understanding of their role and they
need to acquire the competencies to perform their role.
Everyone needs to know how, when, and where to
access help; and they need to feel consistently inclined
to do so. Some of the work will be defining roles and
providing training for individuals specific to their role.
Risk factors for suicide are addressed through the
lens of risk/resiliency theory (Jenson & Fraser, 2006),
which understands suicide as a phenomenon influenced
by the dynamic interplay of a complex mix of risk and
protective factors. These risk and protective factors can
be understood as occurring along a socio-ecological
continuum (Bronfenbrenner, 1994). This continuum
starts at the individual level, encompassing a person’s
biology, psychology, and social history. Risk factors on
this level might include things like depression, impulsively aggressive responses to stress, poor coping skills,
substance abuse, experiences with death and trauma
(Fergusson et al., 2000; Bruffaerts et al., 2010; Brodsky
and Biggs, 2013; King et al., 2013; Brent, 2001). Additionally, risk is influenced by a person’s family and peer
relationships. Risk factors like interpersonal violence,
abuse or sexual assault, bullying, family loss, highly
stressed family, no peer group, or loss of an important
friend or family member, no access to mentors, loss of
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RISK FACTORS

PROTECTIVE FACTORS

Individual

Individual

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mental disorder, especially depression
Previous suicide attempt
Alcohol & substance abuse
Feelings of hopelessness
Belief that suicide is acceptable
Impulsive or aggressive reactions to stress
Chronic or intense stress

Relationship
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Physical, psychological, sexual abuse
Physical or sexual assault
No mentors
Loss of important relationship
Rejection by peer group
Loss of family member or friend to suicide
Peer group engaged in self-destructive behavior
Peer group endorses suicide as acceptable
Highly stressed family
Bullying
Help-seeking signals ignored

Environment
•
•
•
•
•
•
•
•

Suicide contagion
Social rejection
Poor social cohesion
Community violence
Poor coordination of community resources
Access to means of suicide
Access to environments where others have died by suicide
Mental health care is stigmatized

Good emotional self-regulation
Easy-going personality
Social problem solving skills
Positive activities
School success

Relationship
•
•
•
•
•

Access to mentors
Family support
Peer group engaged in prosocial behavior
Caring friends
Supportive relationships with mental health and
medical providers

Environment
• Effective bully prevention practices
• School connectedness
• Effective care for mental, physical and substance abuse disorders
• Opportunities to experience success, generosity, gratitude
• Help-seeking is encouraged
• Coordinated community services
• Access to mental health and health care
• Community connectedness

FIGURE 1. Concentric Circles of the Social Ecology Continuum

a peer group, friend or family members who died by
suicide, or having your help-seeking signals ignored
by friends or family, are illustrative of interpersonal
or relationship level risk factors (King et al., 2013;
Goldblum et al., 2015). On the farther end of this social
ecology are environmental risk factors. These include
access to means to kill oneself, cultural acceptance of
suicide, low community cohesion, poor coordination
of community resources, access to places or means
where others have died by suicide, and social rejection.
(Wilkins et al., 2014).
Accordingly, the work of prevention is to identify
and implement interventions that decrease risk factors
and increase protective factors at varying points along
this social ecology. The social ecology is often depicted
as a set of concentric circles, denoting that the bulk of
the work will be on the environmental level.

Environment

Relationship

Individual
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The CSSS provides a framework for integrating schoolbased suicide prevention best practices, helping school
personnel to obtain training in best practices, and
assisting schools in working with available and accessible resources to create a plan to improve school suicide
safety. The framework offers six categories of assets
that contribute to a suicide safer school environment.
Schools implementing the model are challenged to
look at comprehensive suicide safety as finding ways
to acquire and integrate assets in the six categories.
Schools are provided a sampling of templates, tools,
trainings and web-based resources that meet these
needs. The six categories include:
1. Training for staff and faculty
All school staff are encouraged to receive basic training
in the recognition and response to suicidal warning
signs. This training should include some information
about the prevalence of suicidal thinking and suicidal
behavior in children and youth, some risk and protective factors, warning signs and the actions they are
expected to take in response and how to engage school
resources to respond. Staff should also be provided with
a list of helpful community resources.
2. Programs that build social emotional
skills and resilience of students
There is a good deal of overlap between factors that
protect against suicide and factors that protect against
other social risks for students. Programs that reduce
bullying, interpersonal violence, promote a culture
of respect and acceptance of differences, activities
that promote school connectedness, academic success, opportunities to contribute, youth development,
help-seeking and mentoring all promote protection
from suicide. Recent research points to a correlation
between interventions that promote social emotional
learning, particularly self-regulation, in elementary
school and long-term decreased rates of suicide later in
life (Wyman, 2014). A suicide prevention component to
schools’ health curricula may be considered and should
include: how to recognize the signs of suicide, acknowledge the seriousness of the situation and access help.
3. A plan for helping students when
they are at risk for suicide
Staff designated to manage students with suicidal
thoughts or behaviors should be supported by policies
and procedures that standardize assessment, collaborating and communicating with administrators, safety
planning, parent notification and documentation of risk
and follow up. The development of relationships with
community providers is a considerable asset. Additionally, these staff members may want specialized training
in community and school-based risk assessment, intervention skills and safety planning.

4. A plan for recovery after a suicide death
Crisis team members and administration should have
a plan to resolve crisis, maintain structure and control,
provide support for affected school community members, deal with spontaneous and longer term memorials, and prevent contagion. Postvention is the term that
refers to intervention provided after there has been a
suicide death to assist in recovery and to prevent further suicides.
5. A strategy for engaging and educating parents
Having an effective safety net for at-risk students
requires strategies that engage parents individually,
when their child is at risk and as a stakeholder group
to support and advocate for effective prevention efforts.
The school could be the most immediate source of education about this for parents.
6. Collaborative relationships with community health,
mental health and human service providers
Although schools can take a leading role in creating
communities that are safer against youth suicide,
schools must work in collaboration with and have the
support of their communities. Lines of communication
that respect the privacy of the child and family and also
create a shared sense of responsibility for the safety and
support of the adolescent and their family are important.
Throughout the course of the workshop and within
the resource binder and PowerPoint slides, a variety of
web-based resources, trainings, tools and templates are
reviewed, sampled and discussed.
School engagement and readiness – Preliminary steps
As a starting point, the CSSS training recommends a
review of school policy and the development of standardized protocols and procedures for suicide risk and
suicide events, ensuring they are consistent with current practice. A next step is to make sure staff members
know what is expected of them. Procedures for dealing
with suicide risk might include:
• Mechanisms and expectations for referring students
within the school
• Community referral guidelines
• Processes for collaborative risk assessment and safety
planning
• Parental and administrative notification guidance
• Documentation guidance
• Crisis plans for responding to suicide deaths and
suicide attempts
• School reentry following a suicide related hospitalization.
• Policies might also include expected training and
competencies of various staff positions in suicide
awareness and intervention.
Next, it is important to assess school readiness and
engage the support of school leaders. Support from
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administration is essential to the integration of best
practices in school-based suicide prevention. One
example of how this happens is in upstate New York,
where the New York State Board of Cooperative Education Services (BOCES) Educational Resource Centers
provide an opportunity to engage school leaders from
multiple schools in their catchment areas. The Centers
have hosted overview sessions for school principals,
distributed readiness
surveys, and hosted
workshops. AlternaOften school profestively, In New York
sionals imagine that
City schools, arguably
addressing suicide
the largest school
system in the United
prevention in schools
States, the implemeans they must take mentation has been
on the role of provithrough a variety of
strategic relationding mental health
ships. The ThriveNYC
treatment or at least
initiative, a multi-year,
develop clinical
$850 million project
aimed at improving
assessment skills.
the mental health of
all New Yorkers, has
created an environment conducive to increased adoption of the CSSS model (NYC, 2016). While not the only
tool being used in NYC schools, CSSS is seen as a framework on which to build. Through the ThriveNYC initiative, 100 mental health consultants have been hired.
Each is assigned to work with 10 schools as a consultant
to their administrator to improve social and emotional
supports and access to care for children and families. As
a part of their orientation, the consultants receive the
CSSS workshop and are oriented to best practice tools
and resources.
Creating Suicide Safety in Schools – The Workshop
The CSSS is offered as a full day workshop for planning teams. A planning team consists of 3 to 5 school
professionals; typically, some combination of school
counselors, school psychologists, social workers,
administrators, nurses, school resource officers, and
teachers; empowered to create a plan to improve school
safety and implement best practices toward suicide
prevention. The workshop has also been offered to
District level implementation teams in larger school
districts. This District level team would in turn, provide
guidance and support to a leadership team in each
school in their district.
The learning objectives for the workshop consist of the following: Participants will 1) review their
current suicide prevention and response readiness, 2)
learn about current best practices and evidence based
programs, trainings and tools, and 3) learn how to work
with the resources currently available and accessible to
develop a school suicide safety plan.

Utilizing a PowerPoint presentation, video clips, case
scenarios, web-based materials, a resource binder,
worksheets, documentation templates, and small and
large group discussion, the facilitator moves the participants through a series of learning activities designed
to provide basic information about suicide and its
prevention, assess their school’s current school suicide
prevention assets, expose them to free and low cost
resources, engage them to problem-solve barriers to
implementation, build their confidence, and develop the
beginning tasks for the iterative process of improving
their school’s suicide safety.
The workshop begins with introductions that take
on a conversational tone. This sets up the expectation
that discussion is an important component of the workshop, preparing participants to explore how concepts
they are learning about throughout the day interplay
with their experiences and previous understandings.
Following introductions, a brief lecture lays out the
theoretical foundation for school-based prevention.
Often school professionals imagine that addressing
suicide prevention in schools means they must take
on the role of providing mental health treatment or at
least develop clinical assessment skills. In CSSS we build
on the aforementioned multi-tiered systems approach
(Schaffer 2016), in which indicated level interventions
(Tier 3) are done with significant support from community mental health, health care providers and parents,
and the bulk of the work is Universal level (Tier 1)
intervention. Participants are introduced to the MultiTiered Intervention model, risk resiliency theory, and
the socio-ecological continuum. Additionally, contagion
theory is briefly discussed. Risk factors for suicide and
warning signs are also provided.
Participants then break out into small groups for an
exercise using scenarios that are typical of the way that
the problem of suicide presents itself in a school. One
scenario describes a second year English teacher, Mr.
Brown, who is beginning to notice some changes in a
10th grade student, Jakob. Jakob is a new student who
recently transferred into Mr. Brown’s third period class.
Jakob has handed in a writing assignment depicting
morbid themes, including suicide and the words “What
if hope hurts” written in one corner. Mr. Brown recalls
that Jakob often has his head down in class, appears
sullen and doesn’t interact with any other students.
Participants are asked to develop a brief plan to address
what they would want to see this teacher do about
this concern and discuss some of the barriers that
might interfere with Mr. Brown responding optimally.
Through small group discussion, participants reach consensus and engage in problem-solving and then debrief.
These processes are repeated multiple times throughout
the workshop, as these are the processes that will be
needed to continue the work of creating a suicide safer
school environment once they leave the workshop and
are back in their school buildings.
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The CSSS model is then introduced beginning with
a description of the Competent and Caring School
community and its value of shared responsibility for
creating a suicide safer community. Participants are
introduced to the six categories of assets. Each category
corresponds with a section in the resource binder. The
resource binder is a compilation of articles, templates,
program descriptions and informational documents.
Participants also receive a packet of worksheets, with
each worksheet corresponding to one of the six categories of assets. The workshop proceeds with active small
group planning. A category is presented, best practice is
described, and web-based resources, trainings and programs are introduced. Then using the worksheets and
working with their planning team or in small groups,
participants assess their current status compared to
best practice, consider what steps they may take toward
best practice, and begin to outline short term goals and
tasks toward meeting these goals.
Evaluation
The CSSS Workshop has been offered to school personnel for more than five years and individuals from
several hundred schools have availed themselves of this
training opportunity. While systematic evaluation of
the workshop’s effectiveness in achieving its objectives
has only recently been undertaken, preliminary results
of an ongoing investigation suggest that participation
in the training is a promising avenue for enhancing
schools’ suicide safety.
Participants
Ninety-three individuals (6 from Arkansas and 87
from New York) have attended the CSSS workshop
and completed surveys allowing for the evaluation
of the workshop’s effectiveness in improving attendees’ attitudes, knowledge, confidence, and feelings
of support surrounding the adoption of suicide safety
measures. Most of the workshop participants were
female (86.5%) and represented schools in urban communities (85.4%) that were generally of low (48.3%) or
mixed (39.3%) socioeconomic status. Approximately
two-thirds (64.4%) of participants were school counselors. Other professions represented to a lesser extent
included school social workers, building-level administrators (e.g. principals, assistant principals), superintendents, teachers, nurses, and counseling interns.
Almost two-thirds of participants (63.3%) reported
that they had participated previously in suicide
prevention-related training and one in four attendees
reported that their school had recently been affected
by suicide. Approximately two-thirds (64.1%) of participants attended the workshop alone, while 35.9 %
indicated at least one additional individual from their
school/district was present.

Instruments
Prior to workshop participation, attendees were administered a 32-item “Pre-Workshop Survey” assessing their
suicide-related attitudes and knowledge, perceptions of
school-based support for adopting practices designed to
improve suicide safety, feelings of confidence/empowerment to move forward with such measures, reasons for
attending the workshop, previous suicide-specific training, and demographic information. At the completion of
the full-day interactive presentation, participants were
asked to complete a 40-item “Post-Workshop Survey.”
This measure included items assessing participants’
suicide prevention-related attitudes, knowledge, perceived support, and confidence/empowerment, as well
as questions pertaining to the usefulness of the CSSS
Workshop and anticipated barriers to implementation
of suicide safety measures in their school settings.
Participants who provided contact information and
consented to participate in the follow-up phase of the
investigation were emailed an online questionnaire
three months after completion of the workshop. The
follow-up survey assessed movement toward the implementation of suicide-related initiatives subsequent to
participation in the CSSS Workshop, factors that have
facilitated and impeded the adoption of suicide safety
measures recommended during the training, and goals
that participants’ schools had yet to achieve in the areas
of suicide prevention, intervention, and postvention.
Procedure
The investigation utilized survey methodology within a
pre-post group design with additional 3-month followup assessment to examine changes in participants’: 1)
attitudes about the importance of suicide prevention, 2)
knowledge of best practices and resources for enhancing suicide safety, 3) perceptions regarding administrative support for enacting suicide safety measures,
and 4) feelings of empowerment regarding being able
to implement suicide-related initiatives. Recruitment
of workshop attendees was accomplished through dual
solicitation strategies involving web-based announcements and targeted identification of schools in need.
Specifically, the CSSS Workshop was advertised online
by the Suicide Prevention Center of New York. In addition, the New York City Office of School Health coordinated logistics to train school mental health managers
and consultants as well as to offer the training to pupil
services staff throughout the city. Once attendees
arrived at the workshop location, they were given a
name tag indicating their first and last names and a
3-digit identification number. Before the workshop formally began, attendees were notified about the research
study being conducted and provided with a form detailing all the necessary elements of informed consent.
All attendees were given the “Pre-Workshop Survey”
and asked to complete the questionnaire only if they
desired to be included in the investigation. In order to
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maintain confidentiality, each participant was asked to
include only his or her participant ID number at the top
of the Pre-Workshop Survey (a master list of names and
corresponding ID numbers was retained by the investigators). At the conclusion of the full-day CSSS training,
participants were asked to complete the “Post-Workshop Survey” and reminded to write their ID number
on the survey measure. They were also instructed to
complete a contact form if they were interested in participating in the follow-up portion of the study. Individuals who provided contact information were emailed
a follow-up questionnaire via SurveyMonkey three

months subsequent to their participation in the workshop. At the time of these analyses, 19 participants had
completed the follow-up questionnaire.
Results
Table 1 presents pre- and post-scores representing participants’ attitudes, knowledge, perceptions of administrative support, and sense of empowerment regarding
working collaboratively for the purpose of improving
their schools’ suicide safety. Composite scores were created by summing participants’ responses to individual
items assessing attitudes (2 items), knowledge (5 items),

TABLE 1. CSSS Workshop Participants’ Pre-Test and Post-Test Scores Related to Attitudes, Knowledge, Support, and Empowerment

PRE
M (SD)

Area Assessed

POST
M (SD)

df

t

p

Attitudesa
All participants

9.13 (1.33)

9.58 (1.08)

79

4.11

.000**

With prior training

9.21 (1.11)

9.73 (0.66)

51

3.82

.000**

Without prior training

8.96 (1.71)

9.29 (1.61)

27

1.73

.095

Attended alone

9.13 (1.48)

9.52 (1.33)

45

2.85

.007**

Attended in pair/group

9.08 (1.26)

9.64 (0.70)

24

2.42

.024*

All participants

15.30 (3.64)

20.01 (2.78)

70

10.98

.000**

With prior training

16.64 (3.25)

20.36 (2.94)

44

7.90

.000**

Without prior training

13.15 (3.17)

19.15 (2.01)

25

8.42

.000**

Attended alone

15.83 (3.66)

20.39 (2.60)

40

9.55

.000**

Attended in pair/group

14.91 (3.68)

19.13 (3.03)

22

4.63

.000**

All participants

22.61 (3.93)

23.76 (3.65)

71

4.07

.000**

With prior training

23.41 (4.01)

24.20 (3.71)

45

2.02

.049*

Without prior training

20.58 (3.16)

22.81 (3.14)

25

4.26

.000**

Attended alone

22.09 (4.15)

23.49 (3.70)

42

3.13

.003**

Attended in pair/group

23.50 (3.22)

24.91 (2.91)

21

2.75

.012*

All participants

3.90 (0.87)

4.20 (0.68)

74

3.45

.001**

With prior training

3.92 (0.82)

4.23 (0.66)

47

2.23

.031*

Without prior training

3.63 (0.93)

4.15 (0.60)

26

2.76

.010*

Attended alone

3.72 (0.91)

4.30 (0.51)

42

3.79

.000**

Attended in pair/group

4.00 (0.76)

4.16 (0.69)

24

1.16

.256

Knowledgeb

Support

c

Empowermentd

a

Scores range from 2 to 10.

b

Scores range from 5 to 25.

c

Scores range from 6 to 30.

d

Scores range from 1 to 5. *p < .05. **p < .01
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and perceived support (6 items). One item examined
participants’ feelings of empowerment to work with
colleagues on implementing school-based suicide safety
measures. All items were rated on a 5-point scale,
where 1 was equivalent to “Strongly Disagree” and 5
represented “Strongly Agree.” Analyses of preliminary
data revealed that CSSS Workshop attendees demonstrated significant improvements from pre-test to posttest in all four areas.
Additional paired samples t-tests were conducted
to examine changes reported by attendees who had not
participated previously in suicide prevention-related
training and those who had received some form of prior
instruction. Participants without previous training
demonstrated significant positive changes in knowledge, support, and empowerment, yet improvement in
attitudes regarding the importance of suicide prevention
was not significant. Participants who had received some
form of training in the past showed significant increases
from pre- to post-workshop in all areas assessed. Thus,
while some participants had taken part in suicide prevention-related training on at least one earlier occasion,
these individuals nevertheless appeared to benefit from
attendance at the CSSS Workshop.
Although the workshop was developed with the
intention of assisting school-based interdisciplinary
teams with their suicide prevention and response
planning, many attendees were the sole representatives
of their school or district. Notwithstanding the workshop’s emphasis on group activities and collaborative
strategizing, solitary attendance was associated with
increases in all areas evaluated (as indicated in Table
1). In contrast, individuals who attended the workshop
with others from their school/district demonstrated
improvements in attitudes, knowledge, and perceptions
of support, but no significant changes in feelings of
empowerment to work with colleagues on improving
their school’s suicide safety. Considering the presumed

advantages of partnering with others and functioning
as a team, this finding was unexpected and may reflect
some degree of diffusion of responsibility among school
staff members regarding the championing of suicide
prevention efforts.
Participants expressed high levels of satisfaction
with the CSSS workshop (see Table 2), with all attendees agreeing or strongly agreeing that they found the
workshop to be useful and relevant to their jobs. In
addition, 97.5% of participants indicated that they had
learned a great deal from attending. All participants
reported that they would recommend the workshop to
others and most reported that a follow-up consultation
would be helpful.
Analysis of responses to the follow-up survey
completed three months after completion of the workshop revealed that approximately half of participants
indicated that their schools demonstrated improved
responding to at-risk students compared to before the
workshop and 38.9 % reported that their schools were
doing a better job of preventing suicide. More than half
of attendees (55.6%) claimed that involvement in the
workshop helped to enhance their schools’ efforts at
suicide safety. Participants’ success in translating the
workshop’s recommendations into overt action was
facilitated by the provision of administrative support,
the championing of initiatives by specific individuals,
and the perception of an overwhelming student need.
Nevertheless, barriers to implementing suicide safety
initiatives were also reported (see Table 3). The most
common obstacles cited by participants were insufficient time to devote to these efforts and the continued
existence of stigma surrounding talking about suicide.
Results to date suggest that the CSSS Workshop is a
potentially effective means of promoting suicide safety
in schools by improving the attitudes, knowledge, and
confidence of educational personnel to address youth
suicidality. However, broader systemic obstacles, such

TABLE 2. Participants’ Satisfaction Ratings of CSSS Workshop % (n)

Item

Strongly
Disagree

Disagree

Neutral

Agree

Strongly
Agree

The content of this workshop was
relevant to my job.

0.0 (0)

0.0 (0)

0.0 (0)

18.8 (15)

81.3 (65)

I learned a lot from this workshop.

0.0 (0)

0.0 (0)

2.5 (2)

31.3 (25)

66.3 (53)

I found this workshop useful.

0.0 (0)

0.0 (0)

0.0 (0)

32.5 (26)

67.5 (54)

I would recommend this workshop
to others.

0.0 (0)

0.0 (0)

0.0 (0)

31.3 (25)

68.8 (55)

A follow-up consultation would
help in furthering suicide prevention efforts in my school.

0.0 (0)

0.0 (0)

15.2 (12)

26.6 (21)

58.2 (46)
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TABLE 3. Barriers to Implementing School-Based Suicide Prevention and Suicide Safety Efforts at Follow-Up (N = 19)

Barrier

% (n)

Not enough time

78.6 (11)

Stigma surrounding talking about suicide

35.7 (5)

School staff’s lack of confidence in the potential effectiveness of these efforts

21.4 (3)

Community resources/agencies are not responsive to school’s needs

21.4 (3)

Inadequate funds

14.3 (2)

Insufficient support from administrators

14.3 (2)

Insufficient parental support

14.3 (2)

School staff’s lack of knowledge/guidance as to how to proceed

14.3 (2)

Poor communication with community resources/agencies

14.3 (2)

Staff members have difficulty working as a team

7.1 (1)

Insufficient referral resources in the community

0.0 (0)

as the hectic schedules of school personnel and the
stigma attached to discussing suicide, continue to present a challenge to schools interested in embracing best
practices related to suicide prevention, response, and
postvention.
Discussion
The Creating Suicide Safety in Schools workshop
was developed with input from school leaders and is
grounded solidly in public health prevention models
which are familiar to schools including multi-tiered
systems, risk-resilience, and social ecology. The CSSS
has been provided to over 1,000 school and community participants representing over 300 schools in New
York, Florida and Arkansas. Early evaluation efforts in
New York State demonstrate improvements in attitudes,
knowledge, support and empowerment at completion of
the workshop.
Few other school-based suicide prevention programs utilize multi-tiered systems. Rather, selective
school-based suicide prevention programs specifically
take Tier 2 approaches by targeting individuals at risk.
These focus on general suicide awareness, and the
training of school personnel to become gatekeepers
who can recognize students at risk, and then intervene
and connect them with professional services. These
include gatekeeper training programs such as Question
Persuade Refer (QPR) (Quintet, 1995), “Making Educators Partners in Teen Suicide Prevention” (Underwood,
2015), and Kognito’s “At Risk series” (Albright & Goldman, 2011). Other Tier 2 programs that target student
presentations and promote screening include “Signs of
Suicide” (Jacobs, 2007) and “Lifelines” (Underwood &
Kalafat, 2009). However, such single strategy programs,

focused on identifying students at risk, are not sufficient to bring down youth suicide rates.
Universal interventions (Tier 1), focusing on improving the awareness, coping skills, and connectedness of
an entire school’s population, seem to be most promising. A multi-centered randomized controlled trial in
Europe, the Youth Aware of Mental Health Program
(YAM), was more effective in reducing suicide attempts
and severe suicidal ideation in adolescents than the
QPR gatekeeper training for staff (Wasserman et al.,
2015). Another randomized controlled study (Wyman
et al., 2010) found improvements in adaptive norms
regarding suicide, connectedness to adults, and school
engagement in high school students participating in the
Sources of Strength Program over those in the control
group.
In taking a multi-tiered approach to school suicide
prevention, the CSSS recognizes the value of blending
the above mentioned universal approaches that promote social and emotional wellness among all students,
with more selective (Tier 2) gatekeeper and screening
programs, along with awareness of resources for individual intervention (Tier 3). These include The Safety
Planning Intervention (Stanley & Brown, 2012), and
Applied Suicide Intervention Skills, which have been
used alongside CSSS. Thus, CSSS does not replace the
need for other programming; rather, the CSSS framework guides and empowers school leaders to evaluate
and choose suicide prevention tools and training that fit
the particular culture, readiness, and resources available to their school.
School suicide prevention begins with school leaders and champions of prevention assessing existing
assets and resources, followed by an understanding
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that just as the risk and protective factors for suicide
are numerous and dynamic, so are the interventions to
create suicide safety. The CSSS training provides a comprehensive model for incorporating indicated, selective,
and universal approaches to guide and support school
public health suicide prevention efforts.
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Selvmordsstatistikkens pålitelighet
i Skandinavia – en retrospektiv
gjennomgang av 1800 dødsfall
Av Ingvild Tøllefsen

SAMMENDRAG

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 studere
påliteligheten av selvmordsstatistikken i Skandinavia. 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 fagpersoner (psykiatere, rettsmedisiner, personer
med kodekompetanse fra dødsårsaksregisteret) fra de tre landene re-klassifiserte disse dødsfallene. Totalt var enigheten mellom fagpersonene og dødsårsaksregisteret hhv. 88 %, 81 % og 90 % i det norske, svenske og danske
materialet. Omtrent 3 % av dødsfall som var klassifisert 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. En stor andel av registrerte
selvmord ble også klassifisert som selvmord av fagpersonene. Få ulykker og
naturlig dødsfall ble re-klassifisert som selvmord.
Valid mortality statistics are important for health-care planning and research. Suicides and accidents often present a challenge in the classification of the manner
of death. The aim of this study was to analyze the reliability of the national suicide
statistics in Scandinavia. The cause of death registers in Norway, Sweden and
Denmark retrieved available information on a sample of 1800 deaths in 2008, 600
from each country. Two hundred were classified in the registers as suicides, 200
as accidents or undetermined and 200 as natural deaths. Eight people with different medical expertise (psychiatry, forensic pathology and public health) re-evaluated these deaths. In total, 81 %, 88 % and 90 % of deaths registered as suicide
in the official mortality statistics were confirmed by experts using the Swedish,
Norwegian and Danish datasets, respectively. About 3 % of deaths classified as
accidents or natural deaths in the cause of death registers were reclassified as
suicides. Two of the experts did a second reclassification based on additional
information, then 9 % of the natural deaths and accidents were reclassified as
suicides in the Norwegian dataset, and 21 % of the undetermined deaths were
reclassified as suicides in the Swedish dataset. A high percentage of reported
suicides were confirmed as being suicides. Few accidents and natural deaths
were reclassified as suicides.

SELVMORD ER ET stort folkehelse-

problem. I følge tall fra verdens helseorganisasjon (WHO), tar over 800.000
personer hvert år sitt eget liv. I 2015
ble det registrert henholdsvis 1179, 590
og 564 dødsfall ved selvmord i Sverige,
Norge og Danmark (Socialstyrelsen,
2015; Statens Serum Institut, 2015; The
Norwegian Institute of Public Health,
2015). Dette tilsvarer omtrent 11-12
selvmord per 100.000 innbyggere per
år for alle tre landene. Selvmordsratene
har vært ganske like i Skandinavia de
siste 15-20 årene, men utviklingen fra
1970 til 2000-tallet har vært ulik i de tre
landene. I Norge økte selvmordsratene
fra 1970 til 1988, med høyeste rate 16,7
per 100.000 innbyggere. Deretter falt
ratene raskt frem til 1995, og de har deretter stabilisert seg på en rate rundt 11–12.
I Danmark er ratene nå rundt en tredjedel av det de var i 1980, og i Sverige
er de blitt halvert siden 1980.
Alle dødsfall i Skandinavia blir registrert i Dødsårsaksregisteret i hvert av
landene, og kodet i henhold til Verdens
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helseorganisasjons (WHO) diagnosemanual, «International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD)». Hensikten med Dødsårsaksregistrene er å overvåke og belyse endringer i dødsårsaker over tid, gi et grunnlag for planlegging, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av helsetjenesten,
samt gi grunnlag for forskning. En pålitelig dødsårsaksstatistikk er avhengig av et godt teoretisk rammeverk for hele registeringsprosessen, som er anvendbart i praksis, og at fagfolk bruker dette. Potensielle
feilkilder til usikkerhet kan være at diagnosen legen
skriver på dødsattesten er usikker eller unøyaktig (les:
feil dødsårsaksrekkefølge), det kan være manglende
innsending av dødsattester eller unøyaktig koding
ved Dødsårsaksregisteret. Ulikheter i selvmordsrater
mellom land har blitt koplet til ulik registreringspraksis, lovverk, praksis og frekvens av liksyn og obduksjon og ulik dødsårsakskoding (Tollefsen, Hem,
Ekeberg, Zahl, & Helweg-Larsen, 2016; Breiding &
Wiersema, 2006; Kapusta et al., 2011). Biologiske,
sosioøkonomiske og kulturelle ulikheter som religion, utdanning, psykiske lidelser, genetikk og miljø
kan delvis forklare ulike selvmordsrater mellom land
(Caribe et al., 2012; Lorant, Kunst, Huisman, Costa, &
Mackenbach, 2005; Mackenbach, Van Duyne, & Kelson,
1987; Page et al., 2014; Tidemalm et al., 2011).

Det er få studier som har studert påliteligheten av
selvmordsstatistikken. I en oversiktsartikkel fant man
totalt 31 artikler der påliteligheten av selvmordsstatistikken er blitt studert (Tollefsen, Hem, & Ekeberg,
2012). Disse artiklene var publisert mellom 1963 og
2009, og av disse var 21 artikler fra Europa, 7 fra
Nord-Amerika og 2 fra Asia og Australia. Tretten av
disse konkluderte med nokså pålitelig selvmordsstatistikk eller under 10 % underrapportering. Det er få
artikler fra de skandinaviske landene der man har
studert påliteligheten av selvmordsstatistikken. En
studie fra fire nordiske land (Finland, Danmark, Sverige
og Norge) studerte prosedyrene ved selvmordsregistrering for perioden 1977-83, og konkluderte med
at forskjellene i selvmordsrate mellom de nordiske
landene gjenspeilte reelle forskjeller (Kolmos & Bach,
1987). I en studie fra Norge re-evaluerte Ekeberg og
medforfattere 210 forgiftning- og drukningsulykker,
og fant at selvmord var underrapportert i omtrent
10 % av disse dødsfallene (Ekeberg, Jacobsen, Enger,
Frederichsen, & Holan, 1985). Siden disse studiene
ble publisert, har selvmordsratene i Skandinavia
endret seg mye. I denne artikkelen belyses funnene
fra en tidligere publisert artikkel der vi studerte
selvmordsstatistikkens pålitelighet i Skandinavia
(Tollefsen et al., 2015).
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Materiale
Materialet til denne studien er innhentet fra dødsårsaksregisteret i Norge, Sverige og Danmark, og inneholder 1800 dødsfall, der personene var 18 år eller
eldre, og døde i 2008. Det ble innhentet 600 dødsfall fra
hvert land, og av disse dødsfallene var 200 registrert
som selvmord, 200 som ulykke eller ubestemt dødsmåte og 200 som naturlig død i dødsårsaksregisteret.
Se tabell 1. Vi inkluderte alle selvmordsmetoder (ICD10: X60-84, Y870), og hadde et utvalg av ulykker og
naturlige dødsfall. Ulykker inkluderte trafikk- (ICD-10:
V01-V99), forgiftning- (ICD-10: X40-X49), drukning(ICD-10: W65-W74) og brannulykker (ICD-10: X00X09). Det norske og svenske materialet inkluderte ikke
alle trafikkulykker, men et utvalg av førerulykker som
man antok kunne inneholde noen selvmord (ICD-10:
V43-V45.5, V47-V48.5, V49.4). Det danske materialet
inneholdt alle typer trafikkulykker. I tillegg inkluderte
vi ubestemt dødsmåte (ICD-10: Y10-Y34, Y872) i det
svenske materialet. Det ble ikke inkludert noen med
ubestemt dødsmåte i det norske materialet siden det
ikke var noen dødsfall som ble registrert som dette i
2008. Innenfor kategorien naturlig dødsfall inkluderte
vi et utvalg av dødsårsaker der den underliggende
dødsårsaken var en psykisk lidelse. Dette ble gjort for
å få et utvalg med rapportert høyere selvmordsrisiko
innenfor naturlige dødsfall. Disse
inkluderte rusmisbruk (ICD-10: F10-F19), psykoser
(ICD-10: F20-F29), affektive lidelser (ICD-10: F30-F39)
og personlighetsforstyrrelser (ICD-10: FF60-69). Det
danske materialet inneholdt også ukjent dødsårsak
(ICD-10: R96-999). Alle dødsfallene ble trukket ut
tilfeldig fra Dødsårsaksregisteret i hvert land og ut i
fra bestemte diagnosegrupper som er nevnt ovenfor.
Det norske og svenske materialet var stratifisert ved
dødsårsaksregisteret. I det danske materialet brukte vi
de offisielle tallene for å beregne antall dødsfall i hver
kategori, slik at disse skulle bli sammenliknbare med
det norske og svenske materialet.
Re-klassifikasjon av dødsfallene var basert på
informasjon på dødsattesten og obduksjonsrapporter.
I det norske materialet var det blitt utført 325 (54 %)
obduksjoner, og 86 av disse inneholdt en fullstendig
obduksjonsrapport. De øvrige 239 dødsfallene inneholdt
en revidert dødsattest og resultatene fra obduksjonen,
beskrevet ved SNOMED-koder (terminologi som benyttes av patologer). Det svenske materialet inneholdt
ingen fullstendig obduksjonsrapport, selv om 483 (81 %)
av dødsfallene var blitt obdusert. Disse inneholdt en
revidert dødsattest. Den danske dødsattesten (elektronisk siden 2007) er mer utfyllende enn den norske og
svenske, og har rubrikker der man kan fylle inn klinisk
informasjon, informasjon fra dødsstedet og eventuelt en
sammenfatning av liksyn eller obduksjon. I det danske
materialet var en obduksjon blitt utført hos 191 (32 %)
av dødsfallene, og informasjon om denne var inkludert
i dødsattesten.

TABELL 1. Datamateriale inndelt i dødsmåter og dødsårsaker

Dødsmåte og dødsårsak
(ICD-10 koder)

Norge
(n)

Sverige
(n)

Danmark
(n)

Selvmord (X60-84, Y87.0)

200

200

200

Ulykker

200

200

199

29

34

45

Forgiftningsulykker (X40-49)

129

70

104

Brann- og drukningsulykker
(W65-74, X00-09)

42

36

51*

0

60

0

Naturlige dødsfall

200

200

200

Rusmisbruk (F10-19)

155

149

59

45

51

81

0

0

59

600

600

599

Trafikkulykker (V01-99)

«Ubestemt dødsmåte»
(Y10-34, Y87.2)

Psykoser, affektive lidelser
og personlighetsforstyrrelser
(F20-39, F60-69)
«Ukjent dødsårsak»
(R96-999)
TOTAL

Det norske og svenske materialet inkluderte et utvalg av trafikkulykker,
mens det danske materialet inkluderte alle trafikkulykker (ICD-10: V01-V99).
*En person ble ekskludert grunnet alder < 18 år.

Metode
Alle dødsfallene ble av-identifisert og gitt et tilfeldig
ID-nummer før fagpersonene vurderte dødsfallene
individuelt. Kjønn og alder for hvert dødsfall var kjent
for fagpersonene. Det var åtte fagpersoner som vurderte
dødsfallene, tre psykiatere og tre rettsmedisinere fra
hvert av de tre skandinaviske landene og to fagpersoner
fra Norge og Danmark med kodekompetanse innen
dødsårsaksregistrering. En fagperson fra Sverige med
kodekompetanse innen dødsårsaksregistrering måtte
trekke seg under studien. Etter protokoll inndelte vi
de 600 dødsfallene fra hvert land inn i 12 grupper med
50 dødsfall i hver gruppe. Dette ble gjort for å forsikre
oss om at dødsfall fra alle tre landene ble vurdert av
fagpersoner innen hver spesialitet, og at hvert dødsfall
ble vurdert av minst tre fagpersoner. I denne studien
vurderte den norske psykiateren 1000 dødsfall (600
norske, 200 svenske og 200 danske dødsfall). Den
norske og svenske rettsmedisineren og den norske
fagpersonene med kodekompetanse vurderte 800 dødsfall (400 fra eget land og 200 fra hvert av de to andre
landene). Den svenske psykiateren og de tre danske
fagpersonene vurderte 600 dødsfall hver (200 dødsfall
fra hvert land). Fagpersonene benyttet et skjema for
hvert dødsfall og krysset av for dødsmåte, dødsårsak
og deretter grad av sikkerhet i re-klassifiseringen (1:
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TABELL 2. Demografiske data

Totalt

Norge

Sverige

Danmark

1799

600

600

599*

1223 (68 %)

432 (72 %)

403 (67 %)

388 (65 %)

56 (20)

54 (19)

56 (19)

58 (21)

998 (56 %)

325 (54 %)

483 (81 %)

190 (32 %)

32 (16 %)

108 (54 %)

15 (8 %)

Selvmord

136 (68 %)

192 (96 %)

36 (18 %)

Ulykker

157 (79 %)

124 (89 %)

139 (70 %)

Totalt antall (n)
Menn, n (%)
Alder, gj.snitt (SD)
Obduksjonsrapporter
Naturlige dødsfall

Ubestemt dødsmåte

59 (98 %)

*En person ble ekskludert grunnet alder < 18 år.

sikker, 2: ganske sikker, 3: usikker, 4: for lite informasjon for å bestemme dødsmåte og dødsårsak, 5: for lite
informasjon for å bestemme dødsårsak. I denne artikkelen er 1 og 2 slått sammen til «sikker» og 4 og 5 slått
sammen til «for lite informasjon», mens gruppe tre er
uendret («usikker»).
Ny re-evaluering av det norske og svenske materialet
Grunnet lite informasjon om flere dødsfall i det norske
og svenske materialet ble det innhentet mer informasjon for dødsfall der dette var tilgjengelig. Obduksjonsrapport og politirapport ble derfor innhentet,
og aktuelle dødsfall ble re-klassifisert på nytt av den
norske psykiateren og rettsmedisineren. Vi innhentet
rettsmedisinsk rapport for 180 norske dødsfall, alle
disse fra Folkehelseinstituttet (vi inkluderte ikke 59
dødsfall som var obdusert ved ulike institusjoner eller
sykehus andre steder i Norge). Fra Sverige innhentet
vi rettsmedisinsk rapport og eventuelt politirapport for
483 dødsfall. Den norske psykiateren re-klassifiserte
180 norske dødsfall, og den norske rettsmedisineren
re-klassifiserte 124 norske dødsfall i den andre re-evalueringen. I den andre re-evalueringen av det svenske
materialet, re-klassifiserte de to fagpersonene de samme
200 dødsfallene som de vurderte i første runde, samt
alle dødsfall som var klassifisert som ubestemt dødsmåte i det svenske dødsårsaksregisteret. Den norske
psykiateren re-klassifiserte 235 svenske dødsfall, og den
norske rettsmedisineren re-klassifiserte 247 svenske
dødsfall i den andre re-evalueringen.
Statistikk
Data ble analysert med SPSS V.21.0 (Armonk, New
York). Ved analyse av demografiske forskjeller brukte vi
chi-kvadrat test (χ²), og for å sammenlikne dødsmåter
mellom dødsårsaksregisteret og fagpersonene brukte
vi krysstabeller. Enighet om selvmord (i prosent) ble
beregnet ved å summere det totale antallet vurderte

selvmord dividert med totalt antall selvmord som var
blitt registrert i dødsårsaksregisteret. P-verdi < 0.05 ble
ansett som signifikant.
Etikk
Denne studien er godkjent av REK Sørøst. Vi har innhentet godkjennelse fra Personvernombudet ved Oslo
Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Riksadvokaten i Norge. I tillegg har vi innhentet godkjennelse
fra Socialstyrelsen og Rättsmedicainalverket i Sverige
og Sundhedsstyrelsen i Danmark.
Resultater
Demografi
Totalt i hele materialet var det signifikant flere menn
(68 % menn, p < 0.001). Obduksjonsfrekvensen var
høyest i Sverige (81 %) og lavest i Danmark (32%). I
Norge var obduksjonsfrekvensen 54 %. Se tabell 2. Den
hyppigste selvmordsmetoden var henging og kvelning:
35 % i det norske og svenske materiale og 38 % i det
danske materialet (p=0.77). Se tabell 3. Selvmord ved

TABELL 3. Fordeling av selvmordsmetoder i uthentet materiale

Selvmordsmetoder

Norge
n (%)

Sverige
n (%)

Danmark
n (%)

Selvmord ved forgiftning

47
(24 %)

58
(29 %)

61
(31 %)

Selvmord med henging
og kvelning

70
(35 %)

70
(35 %)

76
(38 %)

Selvmord ved skytevåpen
eller eksplosiver

36
(18 %)

20
(10 %)

18
(9 %)

Selvmord ved drukning,
brann, hopp eller ved
kollisjon med kjøretøy

47
(23 %)

52
(26 %)

45
(22 %)
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FIGUR 1. Re-klassifisering av selvmord i det norske materialet
NORSK MATERIALE
Enighet i klassifisering
av selvmord
(1. re-klassifisering):

0,5 %

88 %

2%

0,1 %

Naturlig død:
54 % enighet

1%

Ulykker:
69 % enighet

10,5 %

Enighet i klassifisering
av selvmord
(2. re-klassifisering):

9%

3%

97 %

Ubestemt
dødsmåte

Naturlig død,
ulykker og
ubestemt
dødsmåte:
54 % enighet

FIGUR 2. Re-klassifisering av selvmord i det svenske materialet
SVENSK MATERIALE
Enighet i klassifisering
av selvmord
(1. re-klassifisering):

0,5 %

0,1 %

Naturlig død:
73 % enighet

81 %

0,3 %

0,5 %

Ulykker:
69 % enighet

0,6 %

Enighet i klassifisering
av selvmord
(2. re-klassifisering):

21 %

18,5 %

1%

99 %

Ubestemt
dødsmåte:
94 % enighet

Naturlig død,
ulykker og
ubestemt
dødsmåte:
54 % enighet

FIGUR 3. Re-klassifisering av selvmord i det danske materialet
DANSK MATERIALE
Enighet i klassifisering
av selvmord:
90 %

2%

0,2 %

Naturlig død:
58 % enighet

2%

Ulykker:
78 % enighet

8%

Ubestemt
dødsmåte

forgiftning var nest hyppigste metode: 24 % i det norske
materialet, 29 % i det svenske materialet og 31 % i det
danske materialet (p=0.26). Selvmord ved skytevåpen
eller eksplosiver var signifikant høyere i det norske
materialet (p=0.01).
Re-klassifikasjon
I det norske materialet var det totalt 88 % (range 54–100 %)
enighet mellom fagpersonene og dødsårsaksregisteret.
Totalt ble 11 % (range 0-44 %) av selvmordene re-klassifisert av fagpersonene til ubestemt dødsmåte, mens 1 %
ble re-klassifisert til ulykke og 0.1 % til naturlig dødsfall.
Totalt ble 2 % av ulykkene og 0,5 % av naturlige dødsfall
re-klassifisert til selvmord av fagpersonene.
I det svenske materialet var det totalt 81 % (range
39–100 %) enighet mellom fagpersonene og dødsårsaksregisteret. Totalt ble 18 % (range 0–59 %) av selvmordene
re-klassifisert av fagpersonene til ubestemt dødsmåte,
mens 0,5 % ble re-klassifisert til ulykke og 0,1 % til
naturlig dødsfall. Totalt ble 0,3 % av ulykkene, 0,5 %
av naturlige dødsfall og 0,6 % av ubestemt dødsmåte
re-klassifisert til selvmord av fagpersonene.
I det danske materialet var det totalt 90 % (range
78–98 %) enighet mellom fagpersonene og dødsårsaksregisteret. Totalt ble 8 % (range 0–20 %) av selvmordene
re-klassifisert av fagpersonene til ubestemt dødsmåte,
mens 2 % ble re-klassifisert til ulykke og 0,2 % til naturlig
dødsfall. Totalt ble 2,5 % av ulykkene og ingen naturlige
dødsfall re-klassifisert til selvmord av fagpersonene.
Andre re-klassifisering av det norske og svenske materialet
Den norske psykiateren og rettsmedisineren gjorde en
ny re-klassifisering av det norske og svenske materialet, der mer informasjon var tilgjengelig. I det norske
materialet var det totalt 97 % enighet mellom de to
fagpersonene og dødsårsaksregisteret. Totalt ble 3 % av
selvmordene re-klassifisert av fagpersonene til ulykke,
naturlig død eller ubestemt dødsmåte. Totalt ble 9 %
av ulykkene og naturlige dødsfall re-klassifisert til
selvmord av de to fagpersonene.
I det svenske materialet var det totalt 99 % enighet
mellom de to fagpersonene og dødsårsaksregisteret.
Totalt ble 1 % av selvmordene re-klassifisert av fagpersonene til ulykke, naturlig død eller ubestemt dødsmåte.
Totalt ble 21 % av dødsfallene med ubestemt dødsmåte
re-klassifisert til selvmord av de to fagpersonene.
Grad av sikkerhet i re-klassifiseringen
For alle dødsfall i det norske materialet var fagpersonene
sikre på dødsmåte i 69 % av dødsfallene, usikre i 8 %
og mente de hadde for lite informasjon for å vurdere
dødsmåte i 23 % av dødsfallene. Det var blant naturlige
dødsfall (43 %) og drukningsulykker (45 %) det ble
rapportert oftest om for lite informasjon for å bestemme
dødsmåte. Av alle selvmord ble det rapportert mest
usikkerhet og manglende informasjon ved selvmord
ved forgiftning. Se tabell 4.
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TABELL 4. Grad av sikkerhet i re-klassifisering av selvmord

Norge
Grad av sikkerhet
Sikker
Usikker
For lite informasjon

Selvmord
ved forgiftning

Sverige
Andre
selvmord

Selvmord
ved forgiftning

Danmark
Andre
selvmord

Selvmord
ved forgiftning

Andre
selvmord

145 (73 %)

571 (92 %)

105 (59 %)

352 (85 %)

131 (81 %)

346 (96 %)

17 (9 %)

19 (3 %)

29 (16%)

20 (5 %)

9 (6 %)

4 (1 %)

36 (18 %)

33 (5 %)

45 (25 %)

43 (10 %)

21 (13 %)

9 (3 %)

Fagpersonenes vurdering av grad av sikkerhet i re-klassifisering av selvmord ved forgiftning og selvmord med andre metoder.

For alle dødsfall i det svenske materialet var fagpersonene sikre på dødsmåte i 68 % av dødsfallene,
usikre i 9 % og mente de hadde for lite informasjon
for å vurdere dødsmåte i 23 % av dødsfallene. Det var
blant dødsfall med ubestemt dødsmåte (53 %) det ble
rapportert oftest om for lite informasjon for å bestemme
dødsmåte.
For alle dødsfall i det danske materialet var fagpersonene sikre på dødsmåte i 69 % av dødsfallene,
usikre i 9 % og mente de hadde for lite informasjon for
å vurdere dødsmåte i 22 % av dødsfallene. Det var blant
naturlige dødsfall (46 %) og drukningsulykker (22 %)
det ble rapportert oftest om for lite informasjon for å
bestemme dødsmåte.
Diskusjon
Denne studien der åtte fagpersoner re-klassifiserte
1800 dødsfall fra Norge, Sverige og Danmark viser at
nesten alle klassifiserte selvmord er selvmord. Totalt
var enigheten mellom fagpersonene og Dødsårsaksregisteret hhv. 88 %, 81 % og 90 % i det norske, svenske
og danske materialet. Omtrent 3 % av dødsfall som var
klassifisert 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 de som
var registrert med ubestemt dødsmåte i det svenske
materialet. Særlig blant ubestemt dødsmåte, drukningog forgiftningsulykker ble det rapportert manglende
informasjon for å bestemme dødsmåte.
Informasjon om hvert dødsfall som ble evaluert i
denne studien baserte seg på tilgjengelig informasjon
fra Dødsårsaksregisteret. Det var en stor forskjell på
hvor mye informasjon fagpersonene hadde tilgjengelig
for hvert dødsfall fra de tre landene, der den danske
dødsattesten var mer utfyllende enn den norske og
svenske. Det er sannsynlig at legen som fylte ut dødsattesten for noen av dødsfallene hadde mer informasjon om dødsfallet enn det som var beskrevet på

dødsattesten. I denne studien var det størst enighet i
det danske materialet, og minst i det svenske. En viktig
forskjell mellom de tre landene når det gjelder organisering og registrering av dødsfall, er at det i Danmark utføres liksyn av politi og en embetslæge av alle
unaturlige dødsfall (Tollefsen et al., 2016). Med liksyn
menes en undersøkelse av den avdøde og intervju av
pårørende/vitner etc. I Norge og Sverige utføres liksyn
i svært liten grad, og for alle tre land er det politiet
som bestemmer om det skal utføres en rettsmedisinsk
obduksjon. I dette materialet var det utført flest rettsmedisinske undersøkelser i det svenske materialet, og
minst i det danske. En rettsmedisinsk undersøkelse
er nyttig for å bestemme dødsårsak (eks. forgiftning),
mens et liksyn i større grad kan bestemme dødsmåte.
I første re-klassifikasjon var det mer informasjon om
dødsfallene i det danske materialet, og dette kan delvis
forklare at fagpersonene var mest enige i re-klassifiseringen av det danske materialet.
Andre studier som har studert påliteligheten av
selvmordsstatistikken har benyttet seg hovedsakelig av
tre metoder. Den ene metoden består i samme metode
som vi har benyttet i denne studien, der man re-klassifiserer dødsfall fra ulike dødsmåter (eks. ulykke,
naturlig dødsfall) eller dødsårsaker (eks. forgiftning,
drukning). Den andre metoden baserer seg på statistiske analyser, der man beregner andel under- eller
overrapportering ved å sammenlikne ratene for ulike
relevante dødsårsaker, f.eks. selvmord og ubestemt
dødsmåte (Kapusta et al., 2011; Kolmos & Bach, 1987;
Rockett et al., 2010). I de senere årene har man lagt
til alle dødsfall registrert som ubestemt dødsmåte til
selvmordsratene i Storbritannia. I Storbritannia er
prosedyrene ved dødsårsaksregistrering annerledes
enn i Skandinavia, der dødsfall blir registrert som
selvmord kun i de tilfeller der det ikke er noe tvil om
dødsfallet er et selvmord. I denne studien ble kun 21 %
av dødsfall med ubestemt dødsmåte i Sverige re-klassifisert som selvmord, så det vil trolig ikke bli riktig å
legge alle svenske dødsfall med ubestemt dødsmåte til
selvmordsratene. I Sverige blir omtrent 300–400 døds-
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fall registrert som ubestemt dødsmåte hvert år. Hvis
man tenker seg at 20 % av alle dødsfall med ubestemt
dødsmåte er uregistrerte selvmord, ville selvmordsratene for 2008 økt fra 12.7 til 13.4 selvmord per 100.000
innbyggere. En tredje metode å vurdere påliteligheten
av selvmordsstatistikken baserer seg på å sammenlikne
rater fra to ulike registre, f.eks. Dødsårsaksregisteret og
f.eks. et register over veitrafikkulykker (Elnour & Harrison, 2009; Hlady & Middaugh, 1988; Lindeman, Hirvonen, Hakko, & Lonnqvist, 1995). Hvilken metode som
benyttes for å studere påliteligheten av selvmordsstatstikken vil variere fra land til land, avhengig av registreringspraksis og hvilke registre som finnes. Funnene
i denne studien konkluderer, i likhet med studiene
fra Skandinavia på 1980-tallet (Ekeberg et al., 1985;
Kolmos & Bach, 1987), at likhetene i selvmordsrate i de
Skandinaviske landene er reelle. Det er få andre studier
som har re-klassifisert og utvekslet dødsfall mellom to
eller flere land. I en studie fra 1975, der 40 dødsfall ble
utvekslet mellom Danmark og England, fant man at
de danske fagpersonene konsekvent klassifiserte flere
selvmord enn de engelske fagpersonene (Atkinson,
Kessel, & Dalgaard, 1975).
Styrker og svakheter med studien
En styrke ved denne studien er at materialet innhentet fra Dødsårsaksregisteret er basert på et relativt
stort antall dødsfall fra de tre skandinaviske landene.
Dette gjør at demografiske data er sammenliknbare
med den offisielle statistikken, og vi kan sammenlikne data mellom land. Denne studien inkluderte flere
ulike dødsmåter og dødsårsaker der det kan være noen
uregistrerte selvmord. Dette utvalget var basert på funn
fra tidligere studier, der man har funnet at det sannsynligvis er flest selvmord blant ulike ulykkekategorier

og ubestemt dødsmåte. I tillegg hadde vi med naturlige
dødsfall med psykisk lidelse som underliggende dødsårsak. Dette ble gjort for å få et utvalg dødsfall med rapportert høyere selvmordsrisiko, der man kan tenke seg
at det er noen uregistrerte selvmord. En annen styrke
er at dødsfallene ble vurdert av ulike fagpersoner fra
de tre landene. Styrken i
dette er at fagpersonene
vurderer dødsfallene fra
En høy andel
et noe ulikt perspektiv.
registrerte selvFagpersonene som har
kodekompetanse fra
mord ble vurdert
Dødsårsaksregisteret
til å være selvmord
har god kompetanse i
av fagpersonene.
WHOs koderegelverk
(ICD-10). Rettsmedisinere
har spesialkompetanse
i å vurdere dødsmåte og
dødsårsak, mens psykiatere har spesialkompetanse i å
vurdere motiv og atferd. At det er stor forskjell mellom
de tre landene når det gjelder tilgjengelig informasjon
om hvert dødsfall er en metodisk svakhet. Den store forskjellen i vurderingen mellom fagpersonene kan trolig i
stor grad forklares ved at det var lite informasjon for en
del dødsfall, særlig i det norske og svenske materialet,
og at noen fagpersoner klassifiserte en del selvmord
som ubestemt dødsmåte. En annen svakhet med studien
er at det var kun to fagpersoner fra Norge som gjorde
en ny re-klassifisering der de hadde mer informasjon
tilgjengelig.
Konklusjon
En høy andel registrerte selvmord ble vurdert til å
være selvmord av fagpersonene. I de tilfellene der
det var diskrepans mellom selvmord registrert i
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Dødsårsaksregisteret og vurderingen til fagpersonene,
ble selvmord vurdert som ubestemt dødsmåte av fagpersonene. Det var få ulykker og naturlige dødsfall som
ble re-klassifisert som selvmord av fagpersonene, slik
at den totale selvmordsandelen ble ikke økt. Grunnet
manglende informasjon hos noen av dødsfallene, kan
man ikke utelukke en viss grad av under-rapportering
av selvmord.

Lorant, V. et al. (2005). Socio-economic inequalities in suicide: a European
comparative study. Br.J.Psychiatry, 187, 49-54.
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iFightDepression
– selvhjelpsverktøy for personer med depresjon
Av Egil Haga, Hilde Thomassen, Erlend Mork og Lars Mehlum

I 2017 vil det internettbaserte selvhjelpsverktøyet iFightDepression bli tilgjengelig i Norge.
Verktøyet retter seg mot personer med milde og
moderate depresjoner og er en integrert del av
en helhetlig flernivåintervensjon med mål om
å nå fram med helsehjelp til en større andel av
personer med depresjon og suicidal atferd.

DEPRESSIVE LIDELSER hører i Norge og andre

vestlige land til blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene (Ayuso-Mateos et
al., 2001; Mykletun, Knudsen, & Mathiesen,
2009). Til tross for at det finnes gode metoder
for behandling av depresjon, mottar fortsatt en
relativt liten andel av personer med depresjonssymptomer og suicidal atferd tilstrekkelig hjelp
og behandling (Kessler et al., 2003). Årsakene til
dette er blant annet mangler i behandlingstilbudet, manglende kontinuitet i samspillet mellom
behandlingstjenester, manglende kunnskap om
slike tjenester og barrierer mot å søke hjelp. Av
disse grunnene er utvikling av e-helseverktøy
aktuelt som ett av flere tiltak for å styrke tilgangen på behandling for personer med depressive
lidelser og suicidal atferd. Flere kontrollerte,
kliniske studier har vist at slike metoder er både
praktisk gjennomførbare, blir positivt mottatt av
brukerne (Gerhard Andersson, 2009; Andrews,
Cuijpers, Craske, McEvoy, & Titov, 2010) og har
effekt (G. Andersson & Cuijpers, 2009; Richards
& Richardson, 2012).
NSSF har oversatt og tilrettelagt det internettbaserte selvhjelpsverktøyet iFightDepression (IFD) som er ment som et supplerende
behandlingstilbud for voksne og ungdommer
med mildere og moderate former for depresjon.
IFD forvaltes av The European Alliance Against
Depression (EAAD), et europeisk nettverk som

har som mål å forbedre hjelp og behandling
for personer med depresjon og suicidal atferd
gjennom implementering av en flernivåintervensjon. Intervensjonen, som har vist gode
resultater (Hegerl et al., 2010), innebærer å sette
inn samtidige forebyggingstiltak på fire ulike
nivåer: primærhelsetjenesten, allmennheten,
nøkkelpersoner i lokalsamfunnet og pasienter/
pårørende (Hegerl et al., 2008). I forbindelse
med flernivåintervensjonen har EAAD utviklet
en nettside (www.ifightdepression.com) som
nå er tilgjengelig på norsk med informasjon om
depresjon, selvhjelpsressurser og behandlingsmuligheter, rettet mot allmennheten og mer
spesifikke grupper (ungdom, nøkkelpersoner i
lokalsamfunnet, helsepersonell). Intervensjonen
vil i første omgang implementeres i Agder-fylkene
i samarbeid med Sørlandet sykehus og kommuner og organisasjoner i regionen. Her vil
vi kort beskrive nærmere det tilhørende selvhjelpsverktøyet iFightDepression.
Selvhjelpsverktøyet iFightDepression
iFightdepression er et internettbasert selvhjelpsverktøy for voksne og ungdommer med
mildere og moderate former for depresjon. Det
ble utviklet ved Universitetet i Leipzig under
ledelse av professor Ulrich Hegerl innenfor
rammen av det EU-støttede prosjektet Preventing
Depression and Improving Awareness through
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Endringer i din humørskåre:

Networking in the EU (PREDI-NU). NSSF er
ansvarlig for oversettelse og tilpasning samt
implementering og administrering av verktøyet
i Norge.
IFD bygger på prinsipper fra Kognitiv
Atferdsterapi (KAT) og er bygd opp av strukturerte tekster og illustrerende grafikk. I tillegg
tilbyr programmet jevnlig registrering av
humør/stemningsleie og øvelser for den enkelte
pasient gjennom bruk av arbeidsark. Pasienten
kan enten jobbe med disse arbeidsarkene
direkte på PC, eller han/hun kan skrive dem ut
og arbeide med dem offline.

Programmet inneholder
seks kjerneworkshoper:
• Tenke, føle og handle
• Søvn og depresjon
• Planlegge og gjøre ting som gir glede
• Få ting gjort
• Kjenne igjen negative tanker
• Endre negative tanker

De to første workshopene har preg av psykoedukasjon for å øke brukerens forståelse av
hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner
og atferd henger sammen, og for å bli mer
bevisst hvordan søvnmønster kan virke inn på
stemningsleiet. Her blir man også introdusert
for de første øvelsene med tilhørende arbeidsark: Eksempelvis i den første workshopen registrerer brukeren aktiviteter og hvordan humøret
varierer med aktivitet.
I de resterende workshopene er det mer fokus
på endring, i workshop 3 og 4 for å øke aktivitet,
og i de to siste workshopene å bli bevisst på og
arbeide med å endre negative tankemønstre.
Pasientene gjennomfører workshopene i sitt
eget tempo, men det blir anbefalt at man bruker
en uke per workshop (ca 30-45 minutter per
uke). I tillegg oppfordres brukeren til å gjøre de
tilhørende øvelsene mellom hver workshop.
Det er godt dokumentert at veiledete selvhjelpsprogram gir bedre effekt enn programmer uten veiledning (Gellatly et al., 2007;
Hilvert-Bruce, Rossouw, Wong, Sunderland,
& Andrews, 2012). Derfor er det et sentralt
element i programmet at det gjennomføres
mens man er under oppfølging av en veileder
(f.eks. en psykolog eller en fastlege). Veilederen
har gjennomført en internettbasert opplæring i
bruken av iFightDepression, og får på grunnlag av denne tilgang til programmet. Han/hun
kan så invitere egne pasienter som brukere av
programmet, etter å ha gjort en vurdering om
pasienten tilfredsstiller kriteriene:
• subklinisk, mild eller moderat depresjon
(påvist ved hjelp av et screening-spørreskjema (WHO-5, PHQ-9), og behandlerens
kliniske vurdering)
• alder >16 år
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Veilederne blir anbefalt så langt som mulig
å ha regelmessig kontakt med brukerne, og
opplæringen gir guidene anbefalinger om hvor
mye de bør følge opp hver enkelt pasient som et
minimum. Når veilederen (legen) har gitt tilgang
til verktøyet, registrerer pasienten seg som
bruker. De tekniske løsningene for datasikkerhet sikrer konfidensialitet.
Framdrift
I forbindelse med implementering og videre
bruk av verktøyet i Norge vil det kontinuerlig
evalueres. Problemstillingene for evalueringen
omfatter bl.a. relevans for ulike målgrupper,
brukeratferd og brukernes tilbakemelding på
enkeltdeler i verktøyet.
Implementeringen av iFightDepression
og flernivåintervensjonen utviklet gjennom
EAAD er iverksatt for å bidra til å nå målet i
Handlingsplan for forebygging av selvmord
og selvskading (Tiltak 14: «…å utvikle og implementere strategier og tiltak som bidrar til at
flere søker helsehjelp»), og er også i tråd med
en gradvis større satsning på e-helseverktøy
i Norge.
Opplæringen av veiledere startet forsommeren 2017 og planen er at verktøyet vil være
tilgjengelig for et økende antall brukere i Agder
gjennom høsten 2017.

Vil du vite mer om prosjektet?
Kontakt prosjektmedarbeider Egil Haga,
egil.haga@medisin.uio.no
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9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Følelser og
selvmordsatferd
Kim Gratz
Konferansens første plenarforedrag holdes av professor Kim Gratz, Chair of the Department of Psychology
ved University of Toledo. Gratz leder også Personality
and Emotion Research and Treatment (PERT)-laboratoriet der gruppen hennes utfører eksperimentelle
studier på emosjoner, emosjonsregulering, samt
emosjoners betydning ved ustabil personlighetsforstyrrelse, selvskading og selvmordsatferd.
Gratz er av de få som direkte kobler eksperimentell
forsking med klinikk, og har utviklet Emotion
Regulation Group Therapy (ERGT). Hun vil holde
en workshop for klinikere om metoden.
Vi imøteser skriftlige bidrag til parallellsesjoner og
postere vedrørende både tiltak og forskning innen
selvmordsforebygging, og alle blir vurdert av programkomiteen.
Benytt sjansen til å møte kolleger, bygge nettverk med
nye miljøer, høre sentrale klinikere, forskere, brukere,
etterlatte, frivillige og andre som er interessert
i selvmordsforebygging.

Les mer på:
www.nasjonal-selvmordsforebyggingskonferanse.no

Andre bekreftede forelesere:
Kristin Jørstad Fredriksen Psykiater, overlege
og PhD-kandidat (Stavanger universitetssykehus) vil
holde plenarforelesningen «Når psykotiske opplevelser
blir dødelige: Pasienters beskrivelser av hva som styrer
impulsiv suicidal adferd – data fra kvalitative studier».
Lars Mehlum (NSSF) Professor dr. med. vil holde
plenarforelesningen «Regulering av følelser – hvilken
relevans har det for å forstå og behandle suicidalitet
og selvskading?».

Anne Reneflot, forsker ved Folkehelseinstituttet
holder plenarforelesningen «Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord – hva vet vi?».
Fredrik Walby, forsker og psykologspesialist
(NSSF) vil holde plenarforelesningen «Resultater;
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord».
Anita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis ved
NSSF, disputerte nylig og vil holde en plenar med
temaet «Ungdom og selvskading: Fra kartlegging
til tilpasset behandling».

Programkomiteen ledes av førsteamanuensis Anita J. Tørmoen, NSSF,
og består i tillegg av: professor Lars Mehlum NSSF, professor Ingeborg
Rossow Folkehelseinstituttet/NSSF, Giulia Caruso fra LPP og Oddrun
Bøhlerengen fra LEVE.
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Forebygging av depresjon og suicidal atferd
– første opplæring er i gang på Sørlandet
Av Hanne Holmesland
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og Sørlandet Sykehus er
i gang med prosjektet: Styrket omsorg for mennesker med depresjon og suicidal
atferd gjennom bruk av strategier fra European Alliance Against Depression (EAAD).

Målet med tiltaket er å nå lenger ut i befolkningen
med kunnskapsbasert forebygging av depresjon og
suicidal atferd gjennom intervensjoner på flere nivå
i lokalsamfunnet, iverksatt gjennom samhandling
mellom lokale og regionale ressurspersoner. Blant annet
sikter prosjektet mot å gi personer i risiko tilgang på
selvhjelpsverktøy mot depresjon til bruk under veiledning fra fastlege eller psykolog; se ifightdepression.com
Den første opplæringen av helsepersonell er nå startet
på Sørlandet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet
og har sterk regional forankring i Agderfylkene. NSSF
og Sørlandet sykehus holdt 7. juni kurs i vurdering og

behandling av pasienter med depresjon og selvmordsfare for DPS og ABUP, målgruppe var leger, psykologer
og behandlere som har veiledningsansvar for kommunene. Videre ble det holdt kurs for kommunene i
Setesdalsregionen 8. juni for fastleger/allmennleger,
psykologer i kommunen, ansatte i psykisk helse og rus,
helsesøstre, øvrig helsepersonell og andre nøkkelpersoner, for eks. politi.
Det er planlagt nye opplæringstiltak i oktober for
spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten og i
november på emnekurs for leger, sier Hilde Thomassen
som er rådgiver for pilotprosjektet.

– Mange av dem som tar sitt eget liv har oppsøkt fastlegen i månedene før, uten at fastlegen har fanget opp signalene
om selvmordsfaren, sier professor Lars Mehlum. NSSF og rådgiver Hilde Thomassen er nå i gang med opplæring i
prosjektet: Styrket omsorg for mennesker med depresjon og suicidal atferd gjennom bruk av strategier fra European
Alliance Against Depression. Alle foto: Marie Kalvehagen/Fædrelandsvennen

Fra foredrag under første del av opplæringen
på Sørlandet. Prosjektkoordinator Egil Haga,
professor dr med Lars Mehlum og spesialist i
klinisk psykologi Erlend Mork, psykiater Petter
Hermansen, overlege v/DPS/KPH Sørlandet
sykehus og rådgiver Hilde Thomassen deltok.

Velg å leve og LEVE Rogaland inviterer til

dagskonferanse med tema

«Selvskading hos unge
og kronisk suicidalitet»

Konferansen
er gratis

ONSDAG 13. SEPTEMBER 2017 _ SOLA KULTURHUS

Påmelding til mhem@sus.no
innen 6. september 2017

PROGRAM
09.00 Registrering og kaffe
09.30 Velkommen
Jan Olav Johannessen, SUS, Velg å leve
09.45 Selvskading hos unge
Anita Tørmoen, NSSF
11.15 Lunsj
12.00 Dikt «Det var en gang en liten jente»
Ragna Steine
12.15 Kronisk suicidalitet
Fredrik Walby, NSSF
13.45 Pause
14.00 Paneldebatt: De vanskelige utfordringene
Gudrun Austad, RVTS Vest (debattleder)
Anita Tørmoen, NSSF
Fredrik Walby, NSSF
Anette Dirdal, Sola DPS AAT
Celina Hetlelid, erfaringsformidler
Martine Johnsen, erfaringsformidler
14.45 Hvordan håndtere sorgen?
Oddmund Holgersen, LEVE Rogaland
15.25 Takk for i dag!

_ Vi vil også invitere alle til gratiskonsert på Stavanger konserthus 13. september 2017 kl. 18.00 _

Velkommen til åpent møte om

behandling av komplisert sorg
Komplisert sorg forekommer hos om lag syv prosent av
alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig
høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn,
samt ved plutselig og voldsom død.
Behandling av komplisert sorg (Complicated Grief
Treatment, CGT) er en manual- og evidensbasert
behandling utviklet av Dr. Katherine Shear, professor
Dr. Katherine Shear
i psykiatri ved Columbia University i
New York. Dr. Shear vil forelese om
• Litteraturhuset i Oslo
CGT og besvare spørsmål. Professor
• Tirsdag 10. oktober 2017 kl. 18.00
og senterleder Lars Mehlum ved
NSSF orienterer om arbeidet som
• Gratis inngang – ingen påmelding
gjøres for å tilby CGT i Norge.
Les mer om CGT på www.uio.no/cgt

Spørsmål? Kontakt ina.bekkevold@medisin.uio.no
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Forebygging av psykiske
lidelser hos barn og unge
Enkelt system gir bedre tverrfaglig samhandling
Av Tormod Næss og Mona Krahl Johansen

Det har lenge vært behov for å ha et bedre system for å vurdere
hvordan barn og ungdom som sliter psykisk, skal fanges opp.
Målet med OKEI er å tilby skoler og barnehager et verktøy
som kvalitetssikrer hvordan bekymringer håndteres.

FORSKERE ER SAMSTEMTE om at psykiske lidel-

ser utgjør en stor trussel mot livskvaliteten hos
barn og unge. Det antas at mellom 15 og 20 %
av norske barn og ungdommer under 18 sliter
psykisk på en måte som går utover livskvaliteten (Mykletun et al. 2009).Verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som
selvmord gjør blant unge voksne i Norge (Folkehelseinstituttet 2016). Årsakssammenhengene
er komplekse, og både medfødt sårbarhet og
miljøfaktorer spiller
inn i utviklingen av
depresjon og andre
Både medfødt sårbarhet
psykiske lidelser.
og miljøfaktorer spiller inn
Det er allikevel
påvist en klar sami utviklingen av depresjon
menheng mellom
og andre psykiske lidelser
tidlige miljøbelastninger og psykiske
plager hos barn,
og mellom slike plager hos barn og psykiske og
fysiske helseproblemer senere i livet (Mykletun
et al. 2009; Moffit 2013). Det er derfor viktig å
fange opp og sette inn hjelpetiltak for vansker
så tidlig som mulig (Bø og Løge 2010; Stein et al.
2003; Moffit 2013).
De farlige miljøfaktorene
Vold i hjemmet, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, mobbing på skolen og sosial isolasjon
er faktorer som bidrar til at barn utvikler

psykososiale vansker og psykiske helseproblemer (Mykletun et al. 2009; Myhre et al. 2015).
Og mange er rammet av slike belastninger i
oppvekstmiljøet. I en norsk landsomfattende
intervjuundersøkelse av ungdommer på 16 og
17 år oppga 1 av 10 at de hadde vært utsatt for
vold fra foresatte. Volden startet vanligvis i
barnehage- eller småskolealder. Samtidig hadde
8,5 % opplevd omsorgssvikt (Myhre et al. 2015).
Omfanget av vold mot barn fra foresatte varierer
i ulike undersøkelser, og mange har konkludert med langt høyere tall (Kloppen et al. 2014).
I Elevundersøkelsen fra 2016 oppga 5,5 % av
elever i grunnskolen at de opplevde mobbing fra
medelever (Utdanningsdirektoratet 2017).
Å oppdage de som trenger hjelp
Det settes inn store ressurser i Norge for å
løse utfordringene knyttet til psykisk helse
og barns oppvekstsvilkår, men problemene er
fortsatt mange. Det vi i Minos har sett som en
mangel i dette arbeidet, er et mer strømlinjeformet system for å fange opp problemene barn
sliter med. Derfor har vi utviklet det elektroniske samhandlingssystemet OKEI (Oppdage,
Kartlegge, Etablere, Iverksette).
Målsettingen med OKEI er å gjøre det
enklere å fange opp og forebygge mobbing,
omsorgssvikt i hjemmet og psykiske vansker
hos barn. Målgruppen er barnevern, lærere,
ansatte i barnehage, politi, helsestasjoner og
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andre som har sitt virke blant barn og unge.
OKEI er et systematisk kartleggingsverktøy som
voksne som arbeider med barn og unge, kan
benytte seg av når bekymringer for barnas ve og
vel oppstår. Samtidig kan det benyttes som en
forebyggende gjennomgang for en hel gruppe
barn, for eksempel en skoleklasse, for å fange
opp eventuelle problemer på et tidlig stadium.
Hvordan OKEI fungerer
OKEI er et elektronisk, skybasert verktøy som
gir tilgang til en profesjonell kartleggingsmetodikk. I arbeidet med OKEI har vi sett det hensiktsmessig å dele inn kartleggingen etter ulike
problemfelter barn kan slite med. Det betyr at
det er utviklet ulike spørsmålssett, sjekklister
og råd etter hva bekymringen handler om. De
forskjellige problemfeltene som OKEI tilbyr en
IKT-basert kartlegging for har vi kalt moduler.
Foreløpig har to moduler blitt testet ut i praksis, én for kartlegging av mobbing, og én for
kartlegging av omsorgssvikt, mens kartlegging
av selvskading og selvmordsfare er gjort klar.
De to modulene er testet ut ved en
grunnskole i Søgne kommune, og vil fra høsten
2017 bli implementert ved fem grunnskoler. Så
langt er det lærere, leder ved SFO, psykososialt
team og rektor som har hatt mulighet til å bruke
verktøyet. Det foregår ved at de logger seg på
og deretter blir forelagt et sett påstander som
de skal si seg enig eller uenig i for den eleven de

bekymrer seg for. Svarene analyseres elektronisk, og man får et resultat som plasserer
bekymringen i kategoriene grønt (tilsynelatende
uproblematisk) til rødt (fare for liv eller helse),
med mellomkategoriene gult og oransje.
Basert på fargekodene gis det helt konkrete
råd om hva melderen bør foreta seg videre med
saken samt tidsfrister. Det blir også gitt elektroniske påminnelser om tiltakene for å sørge
for at sakene blir fulgt opp, og sakene havner på
rektors elektroniske tavle i tillegg til den aktuelle lærerens.
Uttestingsfasen
I utviklingen av OKEI har vi samarbeidet tett
med ulike fagpersoner som jobber med barn,
forskere og barnevern. Vi har registrert at
undersøkelser viser at det er stor forskjell både
fra skole til skole og fra lærer til lærer i hvordan
psykiske problemer blant elever fanges opp og
behandles (Holen og Waagene 2014). Barnehageansatte, lærere og andre voksne som har sitt
daglige virke blant barn, har et stort potensial
til å bidra mer i arbeidet med tidlig oppdagelse
og forebygging av vansker hos barn og ungdom.
Men for at alle barn skal ha samme mulighet
til å bli sett og hjulpet, trengs det en bedre
systematikk i hvordan saker løses. Målet er at
OKEI skal kunne bidra til at graden av subjektivt skjønn i slike saker minskes, og at lærere,
barnehageansatte og andre som jobber med
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barn, skal føle seg tryggere på hvordan de skal
gå videre med bekymringer de har for barn. Det
gjelder enten de bør kontakte barnevern, foresatte eller andre instanser.
Fokuset i uttestingsfasen av OKEI har vært
på verifisering av funksjonalitet, kvalitet og
brukeropplevelse. Deltagere i testgruppen har
vært lærere på Langenes skole i samarbeid med
barnevernet og helsesøster i Søgne. Innledende
testperiode (fase 1) med Søgne kommune har
vært helt avgjørende for videre utvikling og for
å klargjøre OKEI for flere skoler.
Kvalitetssikring
Agderforskning har gjennomført en brukerundersøkelse av hvordan de første modulene
har blitt opplevd av lærere som har testet ut
OKEI. Her kom det frem at meldere fant det
betryggende å kunne støtte seg på mer enn en
magefølelse, og at
det ga dem større
Meldere fant det betryggende sikkerhet i prosessen med å melde
å kunne støtte seg på mer enn en bekymring eller
beslutte når de bør
en magefølelse
handle eller ikke.
Undersøkelsen,
som var gjort på oppdrag fra Minos, ga også en
pekepinn om hvor systemet og spørsmålssettene
burde forbedres. Minos har også samarbeidet
tett med barnevern for å forbedre systemet.
Dette arbeidet har gjort det mulig å sette
OKEI ut i drift i større skala, og fra andre halvår
av 2017 deltar fem kommuner i utprøvingen av
OKEIs første produksjonsversjon. Brukerne har
vært med på å forme produktet etter de behovene de ser gjennom testing i 8 skoleklasser, og
vil få anledning til å påvirke endelig innhold og
funksjonalitet i OKEI. Dette prosjektet er delvis
finansiert som et forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med Innovasjon Norge.
Veien videre
Minos har allerede fått stor nasjonal oppmerksomhet, både politisk, i kompetanse- og fagmiljøer og i næringsliv. Solide samarbeidspartnere
som Ferd, Innovasjon Norge, Sørlandet Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebank Sør og VRI har sørget for finansering av

oppstartsfasen. I tillegg har en rekke fagmiljøer
bidratt i utviklingen av OKEI.
I den videre prosessen er planen å innføre
flere moduler samtidig som de eksisterende
styrkes og forbedres. Det er også et mål at OKEI
etter hvert skal kunne bli et samhandlingssystem som ikke bare skoler, men også andre
etater, som barnevern, skolehelsetjeneste og
politi, kan benytte seg av og logge seg på.
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Tema for Verdensdagsmarkeringen 2017 er åpenhet.

ET LITE ØYEBLIKK KAN FORANDRE ET LIV.
Selvmord er et stort samfunnsproblem, samtidig som
det er et vanskelig tema å snakke om. Akkurat derfor
er det viktig å være åpen om selvmord.
 Åpenhet gir oss kunnskap om temaet
 Åpenhet gir rom for mennesker som sliter med livet
 Åpenhet formidler språk for det som er vanskelig
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På denne måten kan åpenhet redde liv.
Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.
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landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonal arrangør av
verdensdagen for selvmordsforebygging, initiert av the international
association for suicide prevention (iasp).

Mer informasjon: www.iasp.info
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Jeg holder ditt hode
Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom
Slik holdes vi begge av noe
og løftes
dit gåte holder gåte i sin hånd

Stein Mehren
Fra Mot en verden av lys (1963)
Aschehoug forlag

Utdanning i DBT
Dialektisk atferdsterapi (DBT):
• er en evidensbasert terapiform
• er utviklet for pasienter
med emosjonelt ustabil
personlighetsproblematikk
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging tilbyr
et komplett utdanningsforløp
på norsk.

Kull 10 starter i Oslo
15. januar 2018

Søknadsfrist: 1. november 2017
Les mer på www.dbt.no
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A history of
self-harm in Britain.
A genealogy of
cutting and overdosing
Anmeldt av Kim Larsen

A History of Self-Harm
in Britain
Chris Millard

A Genealogy of Cutting and Overdosing

CHRIS MILLARD
A history of self-harm in Britain.
A genealogy of cutting and
overdosing.
London: Palgrave Macmillan, 2015
268 sider
ISBN: 9781137529619

DET SIES OFTE at fisken vil være

den siste til å oppdage eksistensen
av vann, nettopp fordi det er så
nært og selvsagt. Et lignende forhold kan eksistere mellom oss og
den sosiokulturelle kontekst som
omgir oss; vi overtar disse forutsetningene ubevisst, ser dem gjerne
som naturgitte og absolutte, mens
de i realiteten er høyst relative og
er fremkommet som følge av en
historisk utvikling. De utgjør det
Alfred Schutz (1976) kalte «the
world taken for granted». Denne
dynamikken gjelder samfunnet
generelt, men også mer spesialiserte faglige diskurser som for
eksempel psykiatri og psykologi; de
nåtidige forståelsesformer tas for
gitt og synes naturgitte og objektive.
Hva så med vår nåværende
forståelse av villet egenskade som
motivert primært ut fra intrapsykiske motiver og som et forsøk på
emosjonell regulering? Er ikke den
«sann» på den måten at den både
er støttet av forskning samt også
er i tråd med det personer som
selvskader forteller? I boken A history of self-harm in Britain. The genealogy of cutting and overdosing forsøker
Chris Millard i en sosialkonstruktivistisk studie av psykiatrisk

teoriutvikling, forskning og praksis
å vise hvilke faktorer som har ført
frem til vår nåværende forståelse
av villet egenskade som emosjonell
regulering.
Når det gjelder selvmordsforsøk
og selvpåførte skader var det i England tradisjonelt slik at sykehusene
så sin oppgave som begrenset til
å behandle de somatiske skadene.
Deretter ble personene overført til
politiet som også var ansvarlig for
vakthold for å forhindre gjentakelse

Denne kategorien selvpåførte forgiftninger ble
tradisjonelt betraktet som
«hår i suppen» av helsepersonell som begrenset
seg til å behandle de
somatiske skadene
samt for å straffe personen. (Husk
at selvmord og selvmordsforsøk
ikke ble avkriminalisert i England før i 1961). Det oppstod ofte
tvistesaker mellom sykehusene og
politiet om de høye personalkostnadene knyttet til vaktholdet (det vi
i dag vil kalle kontinuerlig obser-

vasjon) også mens behandlingen
på sykehuset pågikk. Forfatteren
gir en oversikt over utviklingen
av forståelsen og behandlingen
av selvpåførte skader i England,
særlig etter annen verdenskrig.
Selvpåførte skader ville mest
typisk bety selvmordsforsøk ved
intoksikasjoner (oftest ved legale
medikamenter som barbiturater).
Noen av disse selvmordsforsøkene
gav imidlertid et umiddelbart inntrykk av å være mer «halvhjertede»,
og kunne analyseres som kommunikative i lys av den sosiale kontekst
pasienten befant seg i. Denne kategorien selvpåførte forgiftninger
ble tradisjonelt betraktet som «hår
i suppen» av helsepersonell som
begrenset seg til å behandle de
somatiske skadene, men etter hvert
på 1950-tallet blir selvpåførte forgiftninger gjenstand for selvstendig
faglig interesse. Dette skyldes ifølge
Millard både endrede overliggende
helsepolitiske føringer og en faglig
utvikling innen psykiatrien og
psykologien. Eksempler på det
første er at det vedtas nye relevante
lover som the Mental Healt Act
(1959) som legger vekt på at både
somatiske og psykiske sykdommer kan behandles på vanlige
sykehus (i stedet for at psykiske
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lidelser ble behandlet i de tradisjonelle asylene), samt the Suicide
Act (1961) som avkriminaliserer
selvmord og selvmordsforsøk. Et
eksempel på det andre er Erwin
Stengels betoning av appellfunksjonen ved selvmordsforsøk. Vi får
etterhvert på 1960-tallet begreper
knyttet til en slik forståelsesform
som «parasuicide» og «pseudocide».
Sosionomer («psychiatric social
workers») oppstår som ny yrkesgruppe og går inn i dette feltet med
sitt fokus på sosial kontekst, noe
som ytterligere bestyrker en faglig
interesse for denne type suicidal
adferd. Fremdeles er vekten på
overdoser og den faglige analysen
av disse «falske» selvmordsforsøkene knyttet til kommunikasjon,
appell, og sosial kontekst. Det er
først på 1970-tallet at det skjer en
vridning av oppmerksomheten over
mot selvpåførte kuttskader, noe som
hittil har utgjort et mindretall (ca.
5 % i akuttavdelinger). Denne typen
selvpåført skade blir først spesielt
beskrevet innenfor rammen av
institusjonspsykiatri og fengsel,
og særlig i amerikansk faglitteratur. I Europa publiseres en viktig
studie av Keith Hawton hvor han
analyserer selvpåførte kuttskader
med minimal eller fraværende
suicidal intensjon motivert ut fra
emosjonelle faktorer som «a method
of regulating internal tension or
disspelling a sense of emotional
deadness». Diagnostisk blir denne
type selvpåført skade inkludert
i DSM 3 (1980) som et av mange
symptomer på borderline personlighetsforstyrrelse, mens i DSM 5
(2013) blir «nonsuicidal self-injury»
(NSSI) inkludert som en egen
tilstand. Det faglige fokuset på
selvpåførte overdoser forstått som
motivert ut fra kommunikativ
intensjon og sosial kontekst blir nå
erstattet av fokus på selvpåførte
kuttskader forstått som motivert ut
fra intrapsykiske forhold og emosjonell regulering: «... self-harming
emerges as an epidemic in Britain
as pathological social communication and is transformed into affective self-regulation» (s. 192).
Forfatteren studerer utviklingen i faglitteraturen og psykiatrisk
praksis svært grundig og inkluderer

En historisk forståelse av grunnene til
hvordan vi i dag oppfatter og behandler
villet egenskade er essensiell
også upubliserte studier og doktorgrader i sitt materiale. Han zoomer
inn små endringer i psykiatrisk/
psykologisk teori, forskning og
praksis og korrelerer disse med
den overliggende sosiopolitiske
utviklingen i samme periode. Av
disse analysene synes jeg han
lykkes langt bedre med den førstnevnte enn den sistnevnte. Jeg er
ikke alltid like overbevist av noen
av forsøkene i sosialkonstruktivistiske studier på å knytte sammen
utviklingen innen en mindre sektor
av samfunnet (som i dette tilfellet
psykiatrien og psykologien) med en
overliggende Zeitgeist (i dette tilfellet sosialdemokratiet og neoliberalismen). Forståelsen av overdoser i
lys av kommunikativ intensjon og
sosial kontekst er fremtredende i
en periode med sosial solidaritet
i gjenoppbygging etter krigen,
vekten på sosialdemokratiet, en
sterk stat, og opprettelsen av
National Health Service i 1948. I
løpet av 1970-tallet snur dette, og
avløses av neoliberalismen på det
overliggende sosiopolitiske nivå
og forståelsen av villet egenskade
som intrapsykisk motivert og som
emosjonell regulering. Forfatteren
skriver om sammenhengen mellom
neoliberalismen og villet egenskade
forstått som emosjonell regulering
at: «Underlying both neoliberalism
and self-cutting is a reading of
human nature that is significantly
more individuated and self-regulating than what came immediately
before; social welfare and social
communication give way (unevenly
and gradually) to individuated
emotional regulation, and eventually to biomedical, neurochemical
ideas about self-harm» (s. 153).
Det å vise det historisk relative ved våre tilvante forståelsesformer ved sosialkonstruktivistiske
analyser er ikke å antyde at de er
«feil» eller uhensiktsmessige, noe
som imidlertid er en utbredt mistolkning av denne type studier.
Millard referer her selveste Michel

Foucault som påpeker at sosialkonstruktivistiske analyser er «not a
matter of saying that things are not
right as they are. It is a matter of pointing out on what kinds of assumptions,
what kinds of familiar, unchallenged,
unconsidered modes of thought the
practices that we accept rest» (Foucault, 1988, s. 154. Referert på s. 39).
Svært mye er blitt skrevet om
selvskading de siste 25 årene. Mye
av denne litteraturen omhandler
diagnostiske forståelsesformer og
psykoterapeutisk behandling. Når
det gjelder å analysere selvskading
i en historisk og kulturell kontekst,
har imidlertid Armando Favazzas
bok Bodies under siege. Self-mutilation
and body modification in culture and
psychiatry (1987) vært enerådende.
Millards bok er på en måte en
innzoomet mikroversjon av denne.
Detaljnivået i denne studien vil
kanskje derfor være i overkant
for noen. En historisk forståelse
av grunnene til hvordan vi i dag
oppfatter og behandler villet
egenskade er imidlertid essensiell,
og boken inviterer til en perspektivutvidende metarefleksjon.
A history of self-harm in Britain.
A genealogy of cutting and overdosing
er et velkomment tilskudd til litteraturen om selvskading. I en ellers
rikholdig litteratur om emnet fra de
siste årene er studier som denne en
mangelvare.
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For å forebygge selvmord i skolen må vi tenke helhetlig og benytte aktører fra alle samfunnssektorer; både
frivillige, private og offentlige aktører må samhandle for
at skolen skal bli en god arena for barn og unge. Skolen
har ikke de nødvendige ressursene til å gjøre denne
jobben alene, og lærere og andre ansatte i skolen får
stadig flere oppgaver. Det vil også være en fordel å ikke
tenke selvmordsforebygging som en isolert satsning –
men å se forebyggingen i et folkehelseperspektiv der det
å ta opp psykisk helse, rusmidler, helse og seksualitet er
viktige grunnsteiner i skolehverdagen til barn og unge.
En slik tilnærming gjør at vi sikter mot hele elevpopulasjonen, i stedet for kun de som er i risikogruppen. Jeg
foreslår følgende fire tiltak for å styrke folkehelseperspektivet på forebygging i skolen:
1. Innsikt i psykisk helse
Elevene kan delta i ulike opplæringsprogrammer om
psykisk helse, mobbing og andre typer programmer
som styrker evnen til livsmestring. Det finnes flere
programmer som har gode resultater. Innenfor psykisk helse er et eksempel det internasjonalt anerkjente
YAM, utviklet av Karolinska institutt. I en randomisert
kontrollert studie blant 11110 ungdommer (Wasserman
et. al, 2015) ga YAM-programmet en reduksjon på 50
prosent i selvmordstanker etter 12 måneder. Programmet, som er rettet mot ungdom mellom 14 og 17 år, har
blitt prøvd ut mange steder i Europa og er nå i ferd med
å bli oversatt til norsk av brukerorganisasjonen Mental
Helse. Programmet går over fem skoletimer og tar for
seg sentrale temaer knyttet til psykisk helse, eksplisitte
selvmordstanker og selvmordsatferd.
Det finnes også flere anti-mobbeprogrammer som
har vist gode resultater (Regjeringen, 2013). Blant annet
ble det gjort en studie av forskere fra The Campbell Collaboration som viste at mobbing gjennom denne typen
programmer ble redusert med mellom 20–23 prosent,
og at antall mobbeofre ble redusert med 17–20 prosent
(Regjeringen, 2013). I en analyse av mobbing i skolen
fra elevundersøkelsen i 2015/2016 kommer det frem at
3,7 prosent av elevene i norsk skole blir mobbet to til tre
ganger i måneden eller mer (Wendelborg, 2016). Dette
er en nedgang fra omlag 7 prosent i 2007 (Wendelborg,
2016). Dette kan være en indikasjon på at denne typen
programmer kan ha noe for seg.
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Fremtidens helse- og omsorgstjenester
må ha samhandling som ideal, og da
er skolen en helt sentral partner

2. Styrke samarbeidet mellom skole
og andre tjenester i kommunene
Å styrke samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjenesten, fritidsklubber, PP-tjenesten, idrettslag og andre
aktører som arbeider med barn og ungdom kan gjøre
at man får en mer helhetlig tilnærming til forebygging.
Mange steder er kommunikasjonen mellom de ulike
tjenestene for dårlig, og det mangler ofte rutiner for
hvordan man skal håndtere selvmordsproblematikk hos
barn og unge i kommunene. For hvis skolene ikke har
gode nok kommunikasjonslinjer inn mot de andre tjenestene i kommunen, kan det være problematisk for lærere
og skoleledelse å finne ut hvem de skal henvende seg til.
Et eksempel på manglende samhandling kommer
frem i en rapport fra Riksrevisjonen i 2016 om unge
som faller ut av skolen. Her kommer det frem at to tredjedeler av de seksti ungdommene som var med i saksgjennomgangen og som trengte hjelp fra flere deler av
tjenesteapparatet ikke fikk den oppfølgingen de trengte
for å komme tilbake i arbeid eller til skolen. En måte å
styrke dette samarbeidet på er å skape felles arenaer
der de ulike tjenestene møtes jevnlig for å få bli bedre
kjent med hverandre, eventuelt kan flere av tjenestene
flyttes ut til skolene.
3. Arbeide for å gi lærere mer kompetanse
i å gjenkjenne risikofaktorer
For at lærerne skal få nok kompetanse i å gjenkjenne
risikofaktorer, må de få opplæring i dette. Dette kan
enten skje gjennom nye emner i lærerutdanningen eller
via etterutdanningsprogrammer. Utfordringen med
det sistnevnte er at lærere ofte er overarbeidet og at
de stadig får flere krav om økt innsats å forholde seg
til. Allikevel bør det være en satsning på å øke læreres
kunnskaper i å gjenkjenne risikofaktorer og hvordan
håndtere dem. Det kan gjøre lærerne tryggere på
hvordan de skal takle vanskelige situasjoner som kan
oppstå i skolehverdagen. Flere lærere bør få tilbud om
VIVAT-kurs, og det bør være mer på lærerstudiet om
psykisk helse og psykososialt miljø.
4. Opprette lavterskeltilbud for ungdom
i landets 20 største kommuner
I en artikkel i psykologtidsskriftet fra desember 2016
skriver nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tadjik, at det
neste store helseløftet i Norge bør ha fokus på barn og
ungdom. Hun mener at det å opprette lavterskeltilbud
for unge i alle landets kommuner er en måte å gjøre

dette på. To gode eksempler på slike lavterskeltilbud er
Ung Arena Oslo og En som lytter. Ung Arena er et tilbud
for barn og unge mellom 12 og 25 år som har alle typer
livsutfordringer. På Ung Arena er det psykolog til stede
hver dag, de har NAV på besøk en dag i uka og det er
ansatt unge mennesker med egenerfaring (erfaringskonsulenter) som er med å følge opp ungdommene.
Siden oppstart i juni 2016 har Ung Arena hatt over 220
ungdommer i oppfølging, og man har blant annet fokusert på selvmordsproblematikk. De ansatte er også ute
på skoler i nærmiljøet for å informere om tilbudet.
En som lytter er et samtaletilbud for ungdom der
de kan få prate med viderekomne psykologistudenter.
Tilbudet er startet av Mental Helse Ungdom, og finnes i
dag i Lørenskog kommune. Det er også planlagt oppstart
i bydel Frogner, Trondheim og et tilsvarende tilbud
i Tromsø. For som Hadia Tajik skriver i sitt innlegg i
psykologtidsskriftet: «Når jeg kan ha drop-in time hos
frisøren for å ordne håret, hvorfor skal jeg ikke kunne
ha drop-in for å snakke om det som skjer inne i hodet
mitt? Når noe er vanskelig, må det være lett å få hjelp»
(Tajik, 2016).
Nye måter å tenke på
Fremtidens skole må være en arena for å styrke ungdoms evne til livsmestring i et komplekst samfunn med
mye usikkerhet der mange unge sliter med å mestre
hverdagen. Fremtidens helse- og omsorgstjenester
må ha samhandling som ideal, og da er skolen en helt
sentral partner. Det å tenke nytt og forenkle dagens
vanskelige tilgjengelige hjelpeapparat er nøkkelen til å
forebygge selvmord og psykiske helseutfordringer hos
ungdom. Får vi til dette tror jeg vi kan redde flere. For jo
lettere tilgjengelig hjelpen er, jo flere når vi.
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