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Å VÆRE SUICIDAL er alltid forbundet med
opplevelsen av sterk psykisk smerte og ofte
med en følelse av at smerten aldri vil gå over.
Å være suicidal kan sammenliknes med å
være lukket inne i et rom med høye vegger,
uten vinduer og dører, uten å vite hvordan en
skal klare å komme seg ut. Å være suicidal er
ofte forbundet med tanken om at selv om det
er ille nå, vil det sannsynligvis bare bli verre.
Det er lett å tenke seg at slike tanker og følelser er en potensielt dødelig kombinasjon.
Heldigvis vet vi i dag ganske mye om
hvordan tanker, følelser og atferd som øker
risikoen for selvmord kan behandles direkte
og spesifikt. Ofte, men ikke alltid, har suicidale personer psykiske lidelser som også

Trolig er det nå behov for å oppdatere
retningslinjene med vekt på styrkede
behandlingstiltak.

må behandles, men vi kan ikke basere oss
på at selvmordsrisikoen vil bli borte utelukkende gjennom behandling av disse psykiske
lidelsene. Det er derfor viktig at klinikere
kjenner de psykoterapeutiske metodene
som er utviklet for spesifikk behandling av
suicidalitet, og at de tar metodene i bruk.
Da de nasjonale faglige retningslinjene for
forebygging av selvmord i psykisk helsevern
ble utgitt for snart ti år siden, ga det støtet
til en betydelig bedret kvalitet særlig når det
gjelder systematikk i vurdering av selvmordsrisiko og tiltak for å øke pasientsikkerheten.
Like gunstige effekter ser ikke det ikke ut
til at retningslinjene har hatt når det gjelder
direkte og spesifikke behandlingstiltak rettet
mot suicidal atferd. Trolig er det nå behov
for å oppdatere retningslinjene med vekt på
styrkede behandlingstiltak. Vi trenger et nytt
løft på dette særdeles viktige området for
selvmordsforebygging.
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Betydningen av sosiale forhold for
mental helse og selvmordsatferd
Av Lisa Victoria Burrell, Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin

SAMMENDRAG

Lav sosioøkonomisk status og lite sosial støtte er risikofaktorer
for dårlig fysisk og mental helse, selvmord og selvskading.
Denne robuste sammenhengen kan enten skyldes at dårlige
sosiale forhold forårsaker dårlig helse, eller at psykiske
lidelser forringer individers sosiale forhold. Negative eller
manglende sosiale forhold kan på sin side forårsake psykisk
uhelse gjennom konstante og direkte effekter eller gjennom
indirekte buffereffekter der gunstige sosiale forhold reduserer
påvirkningen av negative livshendelser. Inngående kunnskap
om sosiale forhold er uansett viktig for effektiv forebygging
av psykiske lidelser og selvmordsatferd, og denne artikkelen
vil derfor belyse betydningen av sosiale forhold for mental
helse og selvmordsatferd gjennom å rette søkelyset mot noen
overordnede teorier. Vi vil også benytte eksempler fra egne
empiriske studier for å illustrere hvordan sosiale forhold
kan ha betydning for forekomsten av selvmord i nordiske
befolkningsutvalg.
Low socioeconomic status and social support are risk factors
for poor physical and mental health, suicide and self-harm. This
robust association can either be because poor social conditions
cause a decline in health or because psychiatric disorders
deteriorate individuals’ social conditions. Negative or lacking
social conditions can furthermore cause mental ill-health through
constant direct effects or through indirect buffer effects where
favorable social conditions reduce the influence of negative life
events. Thorough knowledge about social conditions is irrespectively important for effective prevention of psychiatric disorders
and suicidal behavior, and the present article will hence elucidate
the importance of social conditions for mental health and suicidal
behavior by focusing on some major theoretical approaches. We
will also use examples from our own empirical studies in order to
illustrate how social conditions can influence the occurrence of
suicide in Nordic populations.

ENSOMHET HAR BLITT KALT vår tids folkesykdom.
Data fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 % av
voksne ikke har noen å spørre om råd eller hjelp, og
nesten 1 av 4 unge under 30 år oppgir at de opplever
ensomhet (Thorsen og Clausen 2009, Vrålstad 2017).
Ensomhet og lav sosial støtte har vist seg å være
risikofaktorer for dårlig fysisk og mental helse, samt
selvmord og selvskading. Eksempelvis fant en norsk
studie at elever på videregående skole som rapporterte mindre sosial støtte fra familie, venner og
klassekamerater opplevde mer psykisk stress enn
de som opplevde god sosial støtte (Ystgaard 1997).
I denne studien ble sosial støtte påvist som en viktig
faktor som medierte en stor del av assosiasjonen
mellom psykisk stress og utvikling av depresjonssymptomer og selvmordstanker. Likeledes har
omfattende nasjonale studier rapportert at risikoen
for selvmord og selvmordsforsøk er større blant
enslige og de med lav støtte fra venner og familie
(Qin, Agerbo et al. 2003, Kleiman og Liu 2013). Émile
Durkheim påpekte denne sammenhengen mellom det
han kalte sosial integrasjon og selvmord allerede i sin
velkjente monografi «Selvmordet» i 1897, og mente
at et dysfunksjonelt forhold til familie, venner eller
samfunnet i sin helhet kunne lede til selvmord
(Durkheim 1897/1966). Inngående kunnskap om
sosiale forhold er med andre ord viktig for effektiv
forebygging av selvmordsatferd.
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Sosiale forhold er faktorer som involverer en persons
forhold og relasjoner til andre mennesker (Link og
Phelan 1995). Dette inkluderer alt fra nære relasjoner
mellom enkeltmennesker, til den sosiale statusen
et menneske har i samfunnet basert på blant annet
inntekt, utdanning og etnisitet. Sosiale forhold
omhandler dermed relasjoner på flere nivåer, fra et
mellommenneskelig nivå til et samfunnsnivå, og innbefatter begreper som sosial støtte, sosiale nettverk, sosial
isolasjon og sosioøkonomisk status. Disse begrepene
er altså relaterte, noe som også støttes av nyere norske
undersøkelser som viser at voksne som er arbeidsledige,
har lav utdanning eller lav inntekt også har lavest sosial
støtte og opplever mest ensomhet (Vrålstad 2017). Sosial
støtte og sosial tilhørighet kan komme fra flere kilder,
slik som foreldre eller søsken, ektefelle eller partner,
besteforeldre, annen slekt, venner, naboer, kollegaer
eller lærere, idrettslag, foreninger eller støttegrupper.
Denne artikkelen vil belyse betydningen av sosiale
forhold for mental helse og selvmordsatferd gjennom
å rette søkelyset mot noen overordnede prinsipper og
teorier om sosiale forhold og mestring. Vi vil dessuten
benytte eksempler fra egne empiriske studier for å
illustrere hvordan sosiale forhold kan ha betydning for
forekomsten av selvmord i nordiske befolkningsutvalg.
Sosial kausalitet og sosial seleksjon
Den rapporterte assosiasjonen mellom sosiale forhold

og mental helse kan være forårsaket av to ulike årsakssammenhenger: Dårlige sosiale forhold kan lede til nedsatt mental helse, eller dårlig mental helse kan lede til
forverring i sosiale forhold. Dette er henholdsvis teorien
om sosial kausalitet og teorien om sosial seleksjon (Mossakowski 2014). Opprinnelig var disse to synspunktene
eller teoriene konkurrerende forklaringer, men de blir
i dag heller ansett som komplementære teorier som
sammen kan forklare assosiasjonen mellom sosiale
forhold og helse (Johnson, Cohen et al. 1999). Empirisk
forskning støtter begge teoriene.
Ifølge teorien om sosial kausalitet fører ugunstige
sosiale forhold i form av lite sosial støtte, små nettverk,
sosial isolasjon eller lav sosioøkonomisk status til forringet mental helse (Mossakowski 2014). Vi kan eksempelvis se for oss at en arbeidsledig alenemor med et lite
sosialt nettverk kan føle mye stress i hverdagen, oppleve
flere negative livshendelser, ha lav selvfølelse, oppleve
lite sosial støtte og ha større sannsynlighet for å utvikle
depresjon og selvmordsatferd som et resultat av dette.
Den reduserte tilgangen til ressurser slik som kunnskap,
penger, emosjonell støtte, status og makt, som dårlige
sosiale forhold fører til, ansees i følge denne teorien som
hovedårsaken til forringet mental helse (Link og Phelan
1995). Teorien om sosial kausalitet er i tråd med forskning som viser at barn som vokser opp i en familie med
lav sosioøkonomisk status har økt risiko for blant annet
angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser som
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voksne (McLeod og Shanahan 1996, Johnson, Cohen et
al. 1999, Gilman, Kawachi et al. 2002). Likeledes har
forskning vist at barn i familier som får hjelp til å
komme ut av fattigdom får en reduksjon i andel psykiatriske symptomer (Costello, Compton et al. 2003).
Teorien om sosial seleksjon på den andre siden,
fremlegger at psykiske lidelser fører til mindre sosiale
nettverk, redusert sosial støtte og forringet sosioøkonomisk status, samt en manglende evne til å forbedre
disse dårlige sosiale forholdene (Mossakowski 2014).
Denne teorien omtales også som drift-hypotesen for
å fremheve forringelsen eller glidningen til et lavere
sosialt nivå og mindre sosial støtte. I tråd med denne
teorien vil eksempelvis en person med depresjon og
selvmordsatferd ha større sannsynlighet for skilsmisse,
arbeidsledighet og lite sosial støtte fra familie og venner.
Forskning som viser at adferdsforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og rusmisbruk minker sannsynligheten for fullføring av videregående skole og høyere
utdanning støtter teorien om sosial seleksjon (Johnson,
Cohen et al. 1999, Miech, Caspi et al. 1999, McLeod og
Kaiser 2004). Videre har norsk forskning vist at mental
uhelse predikerer skilsmisse over en periode på 16 år,
og at mennesker med dårlig mental helse dermed selekteres ut av ekteskap (Idstad, Torvik et al. 2015).

Assosiasjonen mellom sosiale forhold
og mental helse kan potensielt beskrives
som en nedadgående spiral der mental
uhelse forringer sosiale forhold, noe som
igjen bidrar til forverret mental helse.
Som tidligere nevnt ansees ikke disse to teoriene som
konkurrerende forklaringer, men derimot utdypende
eller komplementære årsaksforklaringer på relasjonen
mellom sosiale forhold og mental helse. Assosiasjonen
mellom sosiale forhold og mental helse kan potensielt
beskrives som en nedadgående spiral der mental uhelse
forringer sosiale forhold, noe som igjen bidrar til forverret mental helse. Slik kan sosiale forhold og mental
helse vekselvis forringes i en negativ spiral, potensielt
med selvmord eller annen selvmordsatferd som utfall.
I tillegg har forskning vist at sosial seleksjon og sosial
kausalitet har varierende betydning ved ulike psykiske
lidelser. Mye kan tyde på at sosial kausalitet spiller
en større rolle for utvikling av lidelser som angst og
depresjon, mens assosiasjonen mellom sosiale faktorer
og psykiske lidelser henger sterkere sammen med
sosial seleksjon ved rusmisbruk (Johnson, Cohen et al.
1999). På lik linje kan vi anta at de to ulike prosessene
er gjeldende for forskjellige former for sosial støtte og
sosioøkonomiske faktorer. De store teoriene og årsakssammenhengene kan belyses nærmere gjennom å bryte
de ned i mindre komponenter og studere spesifikke

sammenhenger mellom ulike former for sosiale forhold
og forskjellige psykiske lidelser og selvmordsatferd,
både ved kvantitativ og kvalitativ forskning.
I tillegg til sosiale forhold vil individuelle egenskaper og atferdsmønstre naturligvis påvirke enkeltmenneskers mentale helse (World Health Organization
2012). Forskning har pekt på en rekke individuelle
interne mekanismer relatert til personlighet og genetisk
sårbarhet som i stor grad påvirker utviklingen av
psykiske lidelser (Sullivan, Neale et al. 2000, Hettema,
Neale et al. 2001, Lo, Hinds et al. 2017). I dag vet vi
også at individuelle og sosiale faktorer samhandler, og
at sosial støtte har en beskyttende effekt gjennom en
reduksjon i genetisk og miljømessig sårbarhet for
psykisk lidelse (Kaufman, Yang et al. 2006). Mental
uhelse er dermed resultatet av en svært kompleks og
dynamisk interaksjon mellom individuelle faktorer og
sosiale forhold, og full innsikt i denne smeltedigelen
av risiko og resiliens er både vanskelig og på siden av
denne artikkelens fokus.
Direkte effekter og buffereffekter
Sosiale forhold kan påvirke mental helse, slik teorien
om sosial kausalitet fremsetter, gjennom to ulike prosesser: direkte effekter og buffereffekter (Cohen og
Wills 1985). Ifølge hypotesen om direkte effekter har
gode sosiale forhold en konstant og overordnet gunstig effekt på mental helse gjennom en direkte relasjon
mellom sosiale forhold og psykisk fungering. Hypotesen
om buffereffekter fremlegger derimot at gode sosiale
forhold spiller størst rolle i situasjoner eller perioder
med mer belastende livshendelser ved at de fungerer
som en buffer for de negative effektene av disse belastningene. Empiriske studier støtter både hypotesen om
direkte effekter (Gjertsen 1998, Burke og Mikkelsen
2007) og hypotesen om buffereffekter (Gerin, Milner
et al. 1995, Penninx, VanTilburg et al. 1997, Graham
og Barnow 2013).
Sårbare grupper med lav sosial støtte eller
sosioøkonomisk status har i følge hypotesen om direkte
effekter økt risiko for psykiske lidelser og selvmordsatferd. Tilhørighet og sosial støtte er et sterkt og
fundamentalt evolusjonært behov hos mennesker
(Baumeister og Leary 1995), og en mangel på dette
vil dermed kunne svekke den mentale helsen. Disse
direkte effektene av sosiale forhold på mental helse kan
blant annet skyldes at dårlige sosiale forhold svekker
selvfølelsen og troen på en selv. I tillegg vil andre
konsekvenser av dårlige sosiale forhold, slik som et
forhøyet stressnivå, en følelse av lite kontroll over eget
liv, lav tilgang til ressurser og mange krav både på jobb
og hjemmebane, antagelig svekke den mentale så vel
som den fysiske helsen (Link og Phelan 1995). Selvrapportering av psykisk stress har vist seg å være redusert blant ungdom som opplever mye støtte fra familie,
venner og klassekamerater (Ystgaard 1997). Spesielt var
sosial støtte fra familien viktig for den mentale helsen
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Illustrerende empiriske studier
En innflytelsesrik storskala registerstudie gjennomført
i Danmark kan effektivt illustrere teoriene om sosial
kausalitet og sosial seleksjon. Qin og medarbeidere
(2003) fant at det å være enslig og ha lav utdannelse,
inntekt og formue var sterke risikofaktorer for selvmord
i den generelle befolkningen sammenlignet med å være
gift og ha høy sosioøkonomisk status. I følge teorien om
sosial kausalitet kan lav sosial støtte og sosioøkonomisk
status lede til nedsatt mental helse og selvmordsatferd.
Alternativt kan teorien om sosial seleksjon forklare
den forhøyede selvmordsrisikoen ved at dårlig mental
helse vil øke sannsynligheten for dårlige sosiale forhold, og på det viset føre til forhøyet selvmordsrisiko.

Antageligvis kan forskningsresultatene best forklares
som en nedadgående spiral der sosial kausalitet og
sosial seleksjon sammen leder til økt selvmordsrisiko,
samtidig som en rekke individuelle interne mekanismer
naturligvis påvirker utfallet.
Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og
-forebygging (NSSF) i Norge gjennomfører vi nå flere
registerstudier på innvandreres selvmordsrisiko, og
disse studiene kan illustrere hvordan sosiale forhold
kan ha en direkte effekt på selvmordsrisiko blant innvandrere. Den innledende studien viste at førstegenerasjons- og andregenerasjonsinnvandrere hadde redusert selvmordsrisiko sammenlignet med etnisk norske,
mens norskfødte med én utenlandskfødt forelder og
utenlandskfødte med minst én norskfødt forelder hadde
økt selvmordsrisiko (Puzo, Mehlum et al. 2017). Videre
resultater fra en pågående studie har vist at førstegenerasjonsinnvandrere som lever i hovedstadsområdet
Oslo og Akershus har redusert selvmordsrisiko sammenlignet med førstegenerasjonsinnvandrere som bor i
andre områder av landet. Som vist i Figur 1 står dette
i kontrast til etnisk norske som derimot har en økt
risiko for selvmord hvis de bor i hovedstadsområdet.
En mulig tolkning av disse funnene er at det kan virke
beskyttende for førstegenerasjonsinnvandrere å bo i
hovedstadsområdet, potensielt fordi dette innebærer
større sosial støtte og sosial inkludering fordi dette er
det området av landet hvor det bor flest innvandrere
(Henriksen, Østby et al. 2010). Innvandrere i Oslo og

FIGUR 1. Selvmordsrisiko assosiert med bosted blant etnisk
norske og førstegenerasjonsinnvandrere. Preliminære
resultater av Puzo, Q., Mehlum, L. og Qin, P.

Andre områder
Hovedstadsområdet
1,4
1,2
1
Odds ratio

til både gutter og jenter. Likeledes har sosial støtte vist
seg å redusere forekomsten av selvmordstanker blant
norske politibetjenter (Burke og Mikkelsen 2007).
I motsetning til hypotesen om direkte effekter
fremlegger hypotesen om buffereffekter at gode sosiale
forhold først og fremst er avgjørende når man opplever
belastende livshendelser eller personlige kriser. Sosial
støtte og høy sosioøkonomisk status har dermed en
indirekte effekt på psykologisk fungering ved å beskytte
mot effekten av negative livshendelser og stress (Cohen
og Wills 1985). De negative hendelsene eller belastende
situasjonene kan eksempelvis være sykdom, overgrep
eller andre traumatiske hendelser slik som voldsepisoder, eller en stressende hverdag med store
utfordringer og langvarige problemer. Som et eksempel
på buffereffekter viste Ystgaard (1997) at en økning i
sosial støtte fra både familie og venner reduserte effekten av negative livshendelser på opplevd psykisk stress.
En mulig forklaring på buffereffekten er at sosial
støtte og inkludering kan fremme hensiktsmessige
mestringsstrategier og redusere bruken av ugunstige
mestringsstrategier. Både problemfokusert mestring,
der problemet fjernes eller reduseres, og emosjonsfokusert mestring, der det følelsesmessige stresset
minimeres, kan forbedres av gode sosiale forhold
(Carver og Connor-Smith 2010). For eksempel kan
gunstig emosjonsfokusert mestring fremmes av emosjonell støtte fra venner og familie, oppmuntring, støttesamtaler og distraksjon gjennom sosiale aktiviteter.
Problemfokusert mestring kan likeledes fremmes av råd
eller informasjon fra sosiale nettverk og praktisk hjelp
(Dyregrov og Dyregrov 2007). I tillegg kan sosial støtte
redusere opplevelsen av hjelpeløshet, håpløshet og
depresjon i en belastende livssituasjon (Tezel, Karabulutlu et al. 2011). En ytterligere forklaring på buffereffekten når man opplever negative livshendelser kan
være at tilknytning til andre mennesker er en viktig
måte å regulere følelser som tristhet, frykt og sorg
(Brumariu 2015). Igjen er det viktig å påpeke at indre
mekanismer som personlighet og genetisk sårbarhet
også har stor påvirkning på mental helse og sammenhengen mellom sosiale forhold og psykisk fungering.

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Etnisk norske

Førstegenerasjonsinnvandrere
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Akershus opplever muligens større sosial inkludering
og mindre isolasjon, og har i større grad et nettverk
med felles kultur, bakgrunn, tradisjoner og religion.
I følge denne mulige forklaringen på forskningsresultatene vil sosial støtte fra andre innvandrere og fra et
multikulturelt miljø ha en direkte og konstant effekt
på selvmordsrisiko hos førstegenerasjonsinnvandrere.
Som en ytterligere forklaring kan førstegenerasjonsinnvandrere i hovedstadsområdet skille seg fra førstegenerasjonsinnvandrere i andre deler av landet, noe
som kan påvirke selvmordsrisikoen. Innvandrere i Oslo
og Akershus kan ha bedre mental helse og sosioøkonomisk status, og innvandrere med muslimsk tro som

forbyr selvmord er overrepresentert i hovedstadsområdet (Vrålstad og Wiggen 2016). I tillegg vil
selvmordsraten i innvandreres opprinnelige hjemland
også påvirke selvmordsraten etter flytting til et nytt
land (Ide, Kolves et al. 2012).
Hypotesen om buffereffekter illustreres godt
av et annet pågående forskningsprosjekt ved NSSF
omhandlende personer som har mistet foreldre ved
selvmord, ulykker eller drap. Denne registerstudien
har vist at etterlatte har større risiko for selvmord enn
personer som ikke har mistet en mor eller far (Burrell,
Mehlum et al. 2017a). Som vist i Tabell 1 utgjorde lav
sosial støtte, i denne studien uttrykt ved å være enslig

TABELL 1. Selvmordsrisiko assosiert med ulike risikofaktorer blant personer som har mistet foreldre til selvmord, ulykker eller drap.
Forkortet og oversatt fra Burrell, Mehlum et al. (2017b).

Ujustert OR

Justert OR a

Sivilstatus
Gift

1 (referanse)

1 (referanse)

Aldri gift

3.63 (2.66-4.95)***

3.31 (2.31-4.74)***

Separert

5.81 (3.42-9.88)***

3.93 (2.20-7.04)***

Skilt

4.05 (2.87-5.73)***

2.54 (1.66-3.89)***

Enke/enkemann

4.15 (1.92-9.00)***

3.67 (1.60-8.39)**

Ingen endring

1 (referanse)

1 (referanse)

Én endring

0.94 (0.69-1.28)

1.17 (0.76-1.82)

To eller flere endringer

1.85 (1.36-2.50)***

1.77 (1.10-2.84)*

Ingen endring

1 (referanse)

1 (referanse)

Én endring

1.43 (1.06-1.92)*

1.28 (0.94-1.73)

To eller flere endringer

1.87 (1.41-2.49)***

1.56 (1.16-2.10)**

> 400 001 NOK

1 (referanse)

1 (referanse)

300 001–400 000 NOK

1.25 (0.81-1.92)

1.04 (0.67-1.61)

200 001–300 000 NOK

1.98 (1.35-2.92)***

1.45 (0.97-2.16)

100 001–200 000 NOK

4.50 (3.09-6.57)***

2.97 (1.99-4.41)***

< 100 000 NOK

4.36 (2.80-6.79)***

2.93 (1.85-4.63)***

Høy

1 (referanse)

1 (referanse)

Medium

1.47 (1.08-1.99)*

1.36 (0.99-1.88)

Lav

2.20 (1.61-3.01)***

1.60 (1.15-2.23)**

Etnisk norsk

1 (referanse)

1 (referanse)

Innvandringsbakgrunn

1.55 (1.06-2.26)*

1.51 (1.02-2.25)*

Endringer i sivilstatus

Endringer i bosted

Inntekt

Utdanning

Etnisitet

Risiko oppgis i odds ratio med 95 % konfidensintervall i parentes.
a Selvmordsrisiko justert for alle variablene i studien. * p <.05, ** p <.01, *** p<.001 signifikansnivå.
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eller ha byttet partner eller bosted mer enn to ganger,
den største risikofaktoren for selvmord blant dem som
hadde mistet en eller to foreldre til slike ytre dødsårsaker (Burrell, Mehlum et al. 2017b). Å oppleve sosial
støtte er dermed en beskyttende faktor for etterlatte,
til og med flere tiår etter tapet, i forhold til ikke å ha
slik sosial støtte. Videre er lav sosioøkonomisk status
også en risikofaktor for selvmord blant denne gruppen
(Burrell, Mehlum et al. 2017b) (Tabell 1). Det er antagelig
flere mulige årsaker til sammenhengen mellom dårlige
sosiale forhold og selvmordsrisiko etter tap av foreldre,
blant annet at sosial støtte og høy sosioøkonomisk
status fungerer som en buffer ved å beskytte mot effekten av tap av foreldre på selvmordsrisiko. Disse funnene
fra storskala registerstudier som viser at gode sosiale
forhold fungerer som viktige ressurser for etterlatte
på tvers av alder og kjønn, samsvarer godt med norsk
kvalitativ forskning på samme problemstillinger (Dyregrov og Dyregrov 2007). Dessverre er tap av nær familie
eller nære venner en spesielt problematisk livshendelse
for individer med lite sosial støtte, fordi tapet i seg selv
innebærer en kraftig svekkelse i tilgjengelig sosial støtte.
Det er viktig å merke seg at både direkte effekter
og buffereffekter av sosiale forhold naturligvis vil
være gjeldende for de to populasjonene presentert her,
henholdsvis innvandrere og etterlatte, på forskjellige
tidspunkter og i forskjellige situasjoner gjennom livet.
Implikasjoner
Kunnskapen som fremlegges gjennom de ulike teoriene
om sosiale forhold er viktig, både på et personlig
mellommenneskelig nivå og på et høyere strukturelt
samfunnsnivå, og sammen med de empiriske studiene
nevnt over peker de mot en del praktiske implikasjoner
av den genererte kunnskapen. På bakgrunn av de
nye funnene om selvmordsrisiko blant innvandrere i
Norge vil integrering av innvandrere potensielt bedre
deres sosiale forhold og redusere psykiske lidelser og
selvmord. For etterlatte etter selvmord er det viktig at
opplysningsarbeid og annet forebyggende arbeid fokuserer på å mobilisere nettverk og støtte. Arbeidet til
LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord)
og Unge LEVE er viktig, og likepersonsarbeid og sorggrupper kan fremme sosial støtte og redusere følelsen
av isolasjon, stigmatisering og ensomhet. Intervensjonsprogrammer for etterlatte som fokuserer på økt sosial
støtte i form av bedre familieforhold har på lik linje vist
seg å føre til bedret mental helse (Tein, Sandler et al.
2006). Også i behandlingstiltak for personer som har
kompliserte former for sorg er det viktig å integrere
sosiale støttetiltak (Shear 2015).
I tillegg til populasjonene som er undersøkt i de
empiriske studiene presentert over, gir de ulike teoriene om sammenhengen mellom sosiale forhold og
forekomst av selvmord grunn til å anta at det også for
andre sårbare grupper og individer utsatt for negative
livshendelser, vil være viktig å fokusere på økt sosial

Primærhelsetjenesten og flere andre
kommunale tjenester har sannsynligvis fortsatt mer å hente ved å styrke
pasienters evne til å være aktive på
sosiale arenaer og vedlikeholde sine
sosiale nettverk.
støtte som en del av forebygging så vel som behandling.
Naturligvis trengs inngående studier med forståelsesrammer fra nærliggende fagfelt for å fastslå de ulike
forebyggende og behandlende tiltakene, så vel som de
bakenforliggende prosessene som driver en eventuell
endring. Arbeidet til en rekke brukerorganisasjoner er
fordelaktig ved å gi personer i krise eller særlig belastende livssituasjoner sosial støtte utover det som øvrig
sosialt nettverk kan gi (Dyregrov og Dyregrov 2007).
Krisetelefoner, chattetjenester, eller internettfora, slik
som Røde Kors sin tjeneste «Kors på halsen», kan gi
samme støtte i en belastende situasjon. I lys av sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og redusert
mental helse hos både voksne og barn (Costello, Compton et al. 2003, Qin, Agerbo et al. 2003) vil økonomiske
så vel som sosiale tiltak rettet mot vanskeligstilte kunne
bedre deres psykiske fungering. Et annet eksempel
på bedring av sosiale forhold for sårbare grupper er
bedring av soningsforhold for fanger, blant annet
gjennom soning i lavsikkerhetsfengsel eller overgangsbolig, straffegjennomføring med elektronisk kontroll
(fotlenke), samt oppfølging etter løslatelse. Primærhelsetjenesten og flere andre kommunale tjenester har
sannsynligvis fortsatt mer å hente ved å styrke pasienters evne til å være aktive på sosiale arenaer og
vedlikeholde sine sosiale nettverk.
I tråd med teoriene om sosial støtte har involvering
av pårørende i behandling og utvikling av tjenestetilbud
i psykisk helsevern vist seg å øke pasienters psykiske
helse (Helsedirektoratet 2014). Som vist i en tidligere
undersøkelse i Norge opplever mange at betydningen av
sosialt nettverk kan bli oversett av behandlere (Granerud 2004). Særlig i psykisk helsevern er det viktig
med et økt fokus på involvering av familie og økning i
sosial støtte. Tiltak rettet mot å bedre pasientens sosiale
ferdigheter har vist seg å kunne redusere psykiske
symptomer (Dilk og Bond 1996, Kopelowicz, Liberman
et al. 2006). Dagens økte fokus på tilrettelagt arbeid og
utdanning (Helsedirektoratet 2014) kan forhåpentligvis
på lik linje gi pasienter i psykisk helsevern bedre mental
helse gjennom økt sosial tilhørighet og sosioøkonomisk
status. I tillegg til et fokus på pasienten, vil støtte og
hjelp til pårørende kunne være med å bedre pasienters
mentale helse gjennom å gjøre nettverket rundt
pasienten bedre rustet til å gi sosial støtte. Eksempelvis har psykoedukasjon av pårørende vist seg å bedre
pasienters psykiske helse (Center for Mental Health

9

10

suicidologi nr 3/2017 FAGARTIKKEL

Services 2009). Familie- eller parterapi kan også være
gunstig for å øke tilhørighet og sosial støtte for både
pasient og pårørende, samt støtte familier i konflikt
(Helsedirektoratet 2014). Ulike pårørendeorganisasjoner
vil likeledes være gunstige for å gi støtte til det sosiale
nettverket til pasienter i psykisk helsevern. Pasienter
innen somatisk helsevern vil også kunne ha positiv
effekt av et fokus på sosial støtte, involvering av familie
i tjenestetilbudet og tilrettelagt arbeid og utdanning.
De overordnede teoriene om sammenhengen
mellom sosiale forhold og mental helse fremlegger
dermed at dårlige sosiale forhold forårsaker dårlig helse
eller at psykiske lidelser forringer individers sosiale
forhold. Negative eller ugunstige sosiale forhold kan
på sin side forårsake psykisk uhelse gjennom direkte
effekter eller gjennom indirekte buffereffekter, der
gunstige sosiale forhold reduserer påvirkningen av
negative livshendelser eller belastende situasjoner. I
virkeligheten er det ofte vanskelig å skjelne hvorvidt
assosiasjonen mellom sosiale forhold og mental helse
er kausal eller selektiv, eller hvorvidt sammenhengen
skyldes en direkte- eller buffereffekt. Med påvirkningen fra genetiske og miljømessige faktorer så vel som
deres interaksjon er forholdet mellom sosiale forhold
og psykisk lidelse mer komplisert enn de presenterte
teoriene viser. Likevel er det viktig lærdom å ta med seg
fra de ulike teoriene om sosiale forhold presentert over:
Gode sosiale forhold med mye sosial støtte er bra for
den mentale helsen.
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Suicidalitetens könsparadox.
Ett neurobiologiskt perspektiv
Av Jan Beskow

KVINNORS SUICIDALITET är annorlunda än mäns.

Globalt är antalet självmord per 100 000 dubbelt så vanligt hos män som hos kvinnor. Kvinnor söker oftare för
psykiska besvär, men gör trots det fler självmordsförsök
och tänker oftare på självmord (WHO, 2015).
Pågående depression och tidigare suicidförsök är de
tyngsta riskfaktorerna för självmord. Båda är vanligare
hos kvinnor än hos män. Man borde därför förvänta
sig en högre självmordsfrekvens bland kvinnor men i
själva verket är det tvärtom. Suicid bland män är 2–5
gånger vanligare än hos kvinnor. Denna «suicidalitetens
paradox» är ännu så länge otillräckligt förstådd. Nya
fynd inom hjärnforskningen är ett nytt bidrag till denna
förståelse.
Manlig depression och manlig suicidalitet
Genom utbildning av allmänläkare om depression
och suicidalitet lyckades Wolfgang Rutz med stöd av
Svenska kommittén för prevention och behandling av
depression sänka självmordstalet på Gotland (Rutz oa
1992 a, Rutz 1992 b). En senare analys visade att det var
kvinnornas suicidtal som sänktes, inte männens (Rutz
oa, 1995 och 1997). Psykologiska autopsier visade att
männen sällan hade kontakt med hälso- och sjukvård
men oftare med polis, missbruksvård, socialvård och
skattemyndigheter. Männen visade också ett återkommande «pseudopsykopatiskt» beteende (Rutz, 2016),

som senare kom att sammanfattas i «Gotlandsskalan for
manlig depression» (Rutz, 2016).
Varför är det så? Kliniska observationer stämmer
väl med Rutz forskningsfynd. Det lägre självmordstalet hos kvinnor förklaras då ofta med att kvinnor är
mer relationstränade och har bättre kontakt med sin
kropp. Deras tabuering av kropp och suicidalitet är
också mindre. Allt detta gör att de lättare identifierar
och talar om sina psykiska besvär och därför kommer
till vård snabbare. För män är det svårare att acceptera
att de skulle kunna ha en psykisk sjukdom och till och
med vara på gränsen till att inte orka leva längre. De
undertrycker därför gärna sina symtom, tycker inte de
behöver någon hjälp (Fässberg, 2015). De undertrycker
också sina suicidala tankar och planer, som senare
oväntat kan dyka upp vid en ny påfrestning ofta kombinerat med egenbehandling med alkohol, varefter en
del av dem snabbt och effektiv dödar sig själva.
Modern hjärnforskning
Nya perspektiv på detta område har nu kommit genom
modern hjärnforskning. Utgångspunkten är studier
som visar att olika former av barndomstrauman, finns
i bakgrunden till många psykiska störningar. När forskarna sammanfattar ett stort antal studier blir det allt
tydligare att bristfällig anknytning och tidiga trauman
kan resultera i livslånga hjärnförändringar, som i sin

tur ger ökad risk för PTSD, ångest och depression samt
att suicidalitet är olika utformad hos män och kvinnor
(Teicher, 2016). Dessa fynd motsäger inte utan fördjupar Rutz iakttagelser.
Maltreatment och misshandel. Det handlar här om
olika former av utifrån kommande «maltreatment», som
är ett vidare begrepp än den svenska översättningen
«misshandel». Maltreatment innebär «att ständigt eller
upprepat utsättas för händelser
som innebär
De neurobiologiska fynden förlust av förtroende och
talar för att psykiska
trauman under barndomen tillit» medan
svenskans
ger livslånga förändringar «misshandel»
ligger nära den
i hjärnan.
juridiska termen
«assault». Maltreatment innehåller aktiva former såsom fysisk misshandel, sexuellt
utnyttjande och mobbning men också passiva former,
som stämmer bättre med vårt begrepp «vanvård» eller
«negligering», engelskans «neglect». Andra termer
utgår från vad som händer i den drabbades kropp
såsom «tidig barndomsstress», «Adverse Childhood
Experience», ACE och/eller «Early Stress Experience».

Neurobiologi
Identifiering av psykiska trauman samt tiden när de
inträffade görs retrospektivt i 20-årsåldern bl.a. genom
skalan Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure (MACE-skalan), (Teicher & Parigger, 2015). Med
denna fångas åtta olika former av misshandel och vanvård av föräldrar och/eller kamrater samt två former
av bevittnat familjevåld. Vid vilken ålder händelserna
inträffade noteras liksom deras intensitet.
Uppgifterna jämförs sedan med olika former av
bildering, främst fMRI. Perioder av hög stressnivå ger
inte bara psykologiska skador åtkomliga genom samtal
utan också irreversibla hjärnförändringar: Scars that
won’t heal (Teicher 2012), och The body keeps the score
(van der Kolk, 2014). Hos en del personer kan dessa
kompenseras genom hjärnans flexibilitet.
Skadorna uppkommer under särskilt känsliga perioder. För pojkarna handlar det om passiva handlingar,
negligering i tidig barndom upp till fyra års ålder och för
flickorna om att från nio års ålder och under tonårstiden
utsättas för aktiva handlingar såsom sexuellt utnyttjande.
Att bedömningarna är retrospektiva medför givetvis vissa
tolkningssvårigheter. Upplevelsen av ett trauma i tonåren
kan t.ex. täcka över sådana upplevelser under de tidigaste
barnaåren. Även flickor har erfarenheter av negligering,
vilket hos dem, men inte hos männen, är korrelerat till
suicidförsök senare under livet (Ehnvall oa, 2008).
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Depression, ångest och PTSD
De neurobiologiska fynden talar för att psykiska
trauman under barndomen ger livslånga förändringar
i hjärnan (Teicher & Samson, 2013). Dessa orsakar psykiska sjukdomar snarare än är konsekvenser av dem.
De gör dessutom att sjukdomarna debuterar tidigare,
får allvarligare symtom och reagerar sämre på behandling. Personer med dessa sjukdomar och förändringar
har högre risk för suicid än personer med dessa sjukdomar men utan förändringar. Att differentiera sjukdomarna efter om sådana trauman finns eller inte finns
ger därför större precision i diagnostik och behandling.
Reducerad hippocampusvolym har länge ansetts
som karaktäristiskt för depression och PTSD, men bör
således snarast tillskrivas förändringar som följd av
tidiga barndomstrauman. Personer med sådana förändringar har också en reducerad volym i hjärnbalken,
corpus callosum, samt ökad risk för autoimmuna,
metaboliska och kardiovaskulära sjukdomar.
Vid PTSD samt svår ångest och panik finns en överreaktivitet hos amygdala samt en överaktivitet i insula
som har med perception av somatiska stimuli att göra.
Detta är kombinerat med en underaktivitet i prefrontala
kortex och i främre gyrus cinguli, som svarar för förmågan att sätta ord på upplevelserna. Kvinnor som utsatts
för sexuella övergrepp i tonåren har också en minskad
volym av hjärnbalken.
En god hjärnfunktion kräver ett fritt flöde av stimuli
och responser mellan de två hjärnhalvorna. Hög nivå av
stresshormoner hämmar myeliniseringen, vilket leder
till en reducerad volym i hjärnbalken. Därmed hämmas
strömmen av stimuli och responser. Detta kan bl.a. göra
att personerna snabbt skiftar mellan logiskt rationell

Hjärnan har behov av att skapa gestalter,
sammanhängande bilder och tankar som
gör tillvaron begriplig. Förmår inte personen skapa trovärdiga problemlösningar,
söker hen orsakerna på annat håll.
och starkt känslomässig kommunikation, karaktäristiskt för borderline personlighetsstörning. Reducerad
volym i hjärnbalken finns hos pojkar med vanvård
(negligering) i tidig barndom och hos flickor som utnyttjats sexuellt under tonåren.
Ett annat område av betydelse när det gäller
självmord, dvs. att mörda sitt själv, är precuneus, som
ligger mellan parietal- och occipitalloben (cuneus). I
precuneus finns nervkärnor som utvecklar mentalisering, förmågan att kognitivt och emotionellt förstå sig
på andra människor och därigenom också skapa bilder
av sitt eget själv.

Sammanhängande förståelse
Män. De trauman som går djupast in hos pojkar är
brister i tidig barndom vad gäller fysiskt och emotionellt
omhändertagande, vanvård, neglekt. Dessa män har
reducerad volym i såväl hippocampus som corpus
callosum. De utvecklar ett mer distant och undvikande
beteende, vilket kan fördjupas till klinisk depression.
Liknande hjärnförändringar finns efter såväl tortyr som
mobbning (Emdad, 2011).
I tidig barndom lär människan sig att hantera
sina affekter och att skapa en mjuk och differentierad
anknytning som modell för senare relationer. När
detta inte fungerar drar de sig i stället tillbaka in i sin
enslighet. Därmed skapas ett längre mentalt avstånd
mellan den blivande mannen och andra människor
med lägre förmåga än normalt att läsa av mimik och
kroppsspråk, förstå samspelet och anpassa sig flexibelt.
Vid svåra påfrestningar reagerar de inte i första hand
med utåtriktad ångest utan med djupa, svåråtkomliga
depressioner. Signifikanta samband mellan undvikande
copingstrategier och suicidalitet finns emellertid både
hos patienter som gjort suicidförsök och hos deprimerade patienter utan suicidförsök, oberoende av andra
sårbarhetsfaktorer (Ambrus, 2016).
Kvinnor. Kvinnorna däremot rapporterar framför
allt fysisk och psykisk misshandel vid nio till tolv års
ålder. Traumatisering genom sexuellt utnyttjande samt
bevittnande av våld mot syskon sträcker sig längre upp
i tonåren.
Dessa påfrestningar ger upphov till starka reaktioner från den hotade kroppen (via insula) och massor
av känslor (via hypothalamus). Dessa aktiverar försvarsmekanismer (via amygdala). Resultatet blir en
kvarstående hyperreaktivitet i amygdala och en reducerad volym av hjärnbalken med försämrad kommunikation mellan höger och vänster hjärnhalva. Dessa
kvinnor har även reducerad volym av hippocampus
samt de som utnyttjats sexuellt även av corpus callosum. Sammantaget ger detta en ökad benägenhet för
förhöjd aktiveringsnivå, ökade ångestupplevelser och
därmed ökad önskan att tidigt söka hjälp för lindring
och stöd jämfört med männen.
Män och kvinnor. Den djupt liggande depressionen
hos män med drag av undvikande bidrar sannolikt till
deras motvilja mot att acceptera tecken på psykisk
störning och livströtthet. Dessa män är rimligen svårare
att diagnosticera och behandla än kvinnor med en
hyperreaktiv amygdala. De senare uppfattar också lättare kroppsliga symtom förmedlade av insula samt har
en oförmåga att kontrollera sin ångest, genom förändringar som ger underaktivitet i prefrontala kortex och
i främre gyrus cinguli. Däremot har de i övrigt både en
god språkutveckling och nära kontakt med andra människor, vilket underlättar diagnostik och behandling.
Hjärnan har behov av att skapa gestalter, sammanhängande bilder och tankar som gör tillvaron begriplig.
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Förmår inte personen skapa trovärdiga problemlösningar, söker hen orsakerna på annat håll. Valet faller
ofta på brister i den egna personligheten. Självbilden,
som ju byggs upp av andras omdömen och baseras
på mentaliseringsförmågan (precuneus) drabbas av
kritisk granskning. Besvikelsen gör att självkänslan och
självförtroendet sjunker. Självet bedöms svagt, odugligt
och bara till besvär. I nära interaktion med upplevd
ångest bildar detta samt känslor av skuld och skam en
destruktiv nedåtgående spiral. Skam är upplevelsen
av andras ogillande, ett förstadium till ett smärtsamt
uteslutande ur gruppgemenskapen (Eisenberger, 2003).
Flickor som varit utsatta för tidiga och under lång tid
upprepade sexuella övergrepp berättar att de kan känna
sig osäkra på om de ens är en människa (Wetterlöv,
2015). Dissociationsfenomen är inte heller ovanliga.
Likheterna med den suicidala processen är tydliga.
Barn och ungdomar möter stora svårigheter, som
ibland växer till psykiska trauman. Detta skapar en
delpopulation människor med en varierande mängd
hjärnförändringar med nedsatta funktioner. Under goda
miljöbetingelser lyckas de flesta kompensera för dessa.
Kommer nya svåra påfrestningar, som de inte lyckas
hantera, utvecklar de kliniska tillstånd av PTSD, ångest
och depression. En del av dessa utvecklar en färdig
suicidplan som reservutgång. Relativt sett få av dessa
utsätts för en ytterligare ofta banal påfrestning, vilket
gör att krutdurken exploderar i en suicidhandling.
Mer eller mindre slumpmässigt dör några av dessa i
självmord.
Forskning och klinik
Detta understryker betydelsen av Teichers huvudbudskap att barndomstrauma ofta har stor betydelse för
uppkomsten av psykisk sjukdom. PTSD, ångest och
depression och sannolikt även andra psykiska sjukdomar bör därför subgrupperas efter om psykiska
trauman under uppväxten förekommer eller ej.
Många av dessa fynd måste emellertid reproduceras
och bli än mer detaljrika. Denna forskning ger också
upphov till en stor mängd nya och alltmer precisa
hypoteser, som behöver ytterligare beforskas. Dessa
rön är också av stor klinisk betydelse. De stärker
uppfattningen att ångest och depression kan ses som
olika faser i samma grundläggande process. Samspelet
mellan PTSD, ångest, depression och suicidalitet bör
beaktas i diagnostik och behandling.
Artikkelen er tidligere publisert i Tidskrift för Svensk Psykiatri nr 4 2016.
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Den interpersonlige teorien
om selvmord
Av Johan Siqveland

SAMMENDRAG

Den interpersonlige teorien om selvmord (ITS) er en relativt
ny modell for selvmordsatferd som allerede i løpet av vel ti år
har generert en betydelig mengde forskning. ITS er en modell
for selvmordsatferd som bygger på at selvmord og alvorlig
selvskade kan forklares gjennom samspillet mellom tre
faktorer. To av faktorene, opplevelsen av å være en byrde for
andre og manglende tilhørighet, forklarer hvordan selvmordstanker oppstår. Den tredje faktoren forklarer hvorfor bare
et fåtall av de som har selvmordstanker dør av selvmord.
Å skade seg alvorlig utløser en beskyttende sterk frykt, og
bare de med en oppøvd evne til å skade seg selv alvorlig kan
overkomme den, ifølge denne teorien. Det er når manglende
tilhørighet, opplevelse av å være en byrde og evne til alvorlig
selvskade er sterkt til stede samtidig, at personer kan dø
av selvmord. Denne artikkelen vil presentere ITS-modellen,
gjennomgå empirisk forskning om modellen og presentere
kliniske implikasjoner.
The interpersonal theory of suicide (ITS) is a fairly new model
of suicidal behavior which has generated a substantial amount
of empirical research over the past 10 years. According to the
ITS, suicide and severe self-injury can best be understood as
an interplay between three factors. The interplay between two of
these factors, thwarted belongingness and perceived burdensomeness, explains why people develop suicidal ideation. The
third factor explains why only a minority of those with suicidal
ideation die by suicide. To injure oneself severely or to kill
oneself causes a natural and protective immense fear. To pass
this threshold, a capacity for severe self-injury is necessary,
according to this theory. When thwarted belongingness,
perceived burdensomeness and acquired capability of serious
self-injury are present at the same time, the risk of dying by
suicide is highest, according to the theory. This article will
present the ITS and review empirical research on the theory.
Lastly, clinical implications will be presented.

THOMAS JOINER, professor i psykologi ved Florida State

University, starter boken Why people die by suicide med
spørsmålet «Hvorfor dør mennesker av selvmord?»
(Joiner 2005). Resten av boken forsøker å svare på dette
spørsmålet. Joiner hevder i denne boken at det er to
spesielt viktige faktorer som er til stede hos mennesker
som kan dø av selvmord; de har et ønske om å dø og
en oppøvd evne til å skade seg selv alvorlig nok til at
de dør. Ønsket om å dø, sier Joiner videre, kommer av
at personen kjenner seg som en byrde for og ikke føler
noen tilhørighet til andre mennesker. Denne teorien er
en modell for selvmordsatferd med få faktorer som gir
grunnlag for hypoteser som kan testes empirisk. Teorien
har gitt grunnlag for empirisk forskning og blitt testet i
stadig flere ulike land, og med ulike forskningsmetoder.
ITS er en sosial kognitiv teori som bygger på tidligere psykologiske teorier om hvordan tilfredsstillelse av
grunnleggende psykologiske behov er nødvendig for
god psykisk helse. Teorien har mange fellestrekk med
for eksempel Self-determination theory (Deci & Ryan,
2008; Hill & Pettit, 2013), som er en mer generell teori
om psykisk helse og velvære. Begge teoriene vektlegger
behovet for å kjenne seg mestrende og autonom i eget
liv, og ITS er således knyttet til andre og mer generelle
teorier om psykisk helse. Ved at ITS vektlegger manglende oppfyllelse av psykologiske behov som bakgrunn
eller årsak til selvmordstanker, representerer den et
alternativ til modeller basert på psykiatriske diagnoser
som mest nærliggende årsak for selvmord (Hawton &
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To av faktorene forklarer hvem som utvikler selvmordstanker, mens den siste faktoren forklarer hvem med
selvmordstanker som dør av selvmord. Faktorene samspiller på viktige måter, slik at det er når de alle tre er
til stede samtidig at det er størst fare for selvmord.
Den ene utløsende faktoren for selvmordstanker
er opplevelsen av å mangle tilhørighet, mangle viktige
sosiale relasjoner og føle at en ikke tilhører noe fellesskap som oppleves viktig. Ensomhet, sosial isolasjon
eller sosial disintegrasjon har lenge vært ansett som
viktig for å forstå selvmord helt fra en av de første
teoriene om selvmord (Durkheim, 1897). Manglende
tilhørighet kan måles gjennom spørsmål som «Nå

van Heeringen, 2009). Joiner avviser imidlertid ikke
at psykiske lidelser allikevel er viktige risikofaktor for
selvmord. Det han hevder er at psykiske lidelser, først
og fremst depresjon, er forbundet med selvmord fordi
depresjon svekker grunnleggende psykiske behov. Dette
flytter forståelsen av selvmordet fra psykopatologi til
allmennpsykologi, noe som kan gi en mulighet til bedre
å forstå og forebygge selvmord også hos personer uten
psykiske lidelser (Ribeiro et al., 2017).
Modellen for selvmordstanker og selvmord
ITS hevder altså at tre faktorer er de mest nærliggende
for selvmordstanker og alvorlige selvmordsforsøk.

Figur 1. Konseptuell modell av den interpersonlige teorien om selvmord (oversatt fra Van Orden, Smith, Chen, & Conwell, 2016).
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for tiden er det ingen som bryr seg om meg». Denne
opplevelsen av sosial isolasjon er så viktig fordi den
representerer grunnleggende sosiale motiver og behov
hos mennesker (Van Orden et al., 2010).
Manglende tilhørighet kan forklare sosiodemografiske forskjeller i selvmord. For eksempel har menn,
som ofte er dårligere til å ivareta sosiale relasjoner
enn kvinner, den høyeste selvmordsrisikoen. Et annet
eksempel er at selvmordstanker er mest vanlige hos
studenter like etter at de har flyttet til studiestedet,
og dermed har mindre kontakt med familien og har få
venner eller personer de kjenner godt (Servaty-Seib,
Lockman, Shemwell, & Reid Marks, 2016).
Den andre utløsende faktoren for selvmordstanker
er å oppleve seg som en byrde. Å oppleve seg som en
byrde og å mangle tilhørighet er relaterte, men allikevel
forskjellige begreper. Opplevelsen av å være en byrde
for andre er tanken om at andre vil få det bedre uten
meg. Personen tenker at «for andre rundt meg er det
bedre at jeg er død enn at jeg lever». Opplevelsen av å
være en byrde kan måles gjennom spørsmål som «Jeg
føler at jeg har sviktet andre mennesker i livet mitt» og
«Andre rundt meg ville
hatt det bedre uten meg».
Et av de mer speku- Et av de mer spekulative
lative elementene
elementene i ITS er at
tanker om selvmord og
i ITS er at tanker
selvtilintetgjørelse er
om selvmord og
et nedarvet instinkt fra
selvtilintetgjørelse
tiden da menneskene
var sankere og levde i
er et nedarvet
nomadiske flokker. Dette
instinkt fra tiden
instinktet førte til at
da menneskene var personer kunne ofre livet
sitt for ikke å sinke floksankere og levde i
ken ved neste flytting.
nomadiske flokker.
Sammenhengen mellom
opplevelsen av å være en
byrde og ha selvmordstanker har blitt undersøkt i flere ulike grupper, og flere
studier har funnet at denne følelsen medierer sammenhengen mellom depresjon og selvmordstanker blant
eldre mennesker (Cukrowicz, Cheavens, Van Orden,
Ragain, & Cook, 2011).
Noen forskere har foreslått at tilstedeværelsen av
enten manglende tilhørighet eller opplevelse av å være
en byrde er knyttet til passive selvmordstanker (tanker
om døden uten konkrete planer) mens tilstedeværelsen
av begge faktorene er knyttet til aktive selvmordstanker
og konkrete selvmordsplaner (Cero, Zuromski, Witte,
Ribeiro, & Joiner, 2015).
Det tredje elementet i ITS, evne til alvorlig selvskade,
er viktig fordi et ønske om døden i seg selv ikke er
tilstrekkelig for alvorlige selvmordsforsøk. Mennesker
er fra naturens side beskyttet mot å tilintetgjøre seg selv
gjennom en sterk frykt for døden, og vil naturlig forsøke
å unngå å skade seg selv. Evne til å håndtere frykten

og den mentale og fysiske smerten ved å skade seg selv
alvorlig er ikke medfødt, men oppøvd gjennom ulike
smertefulle opplevelser. Denne evnen kalles oppøvd evne
til alvorlig selvskade, og utvikles gjennom eksponering
for ulike smertefulle hendelser. Tidligere selvmordsforsøk er den aller viktigste opplevelsen, med mest
effekt for å øke evne til dødelig selvskade, men også
andre opplevelser har betydning, som seksuelle overgrep og yrkeserfaringer som helsepersonell eller soldat.
Felles for disse opplevelsene er at personen tidligere har
blitt eksponert for fryktskapende situasjoner, oppøvd
toleranse for smerte og frykt, og bryte ned den naturlige
beskyttelsen mot alvorlig selvskade. Oppøvd evne til
alvorlig selvskade kan forklare kjente sammenhenger
mellom tidligere opplevelser og selvmord. Det viktigste
er sammenhengen med tidligere selvmordsforsøk.
Tidligere erfaring med selvskading er blant de viktigste
risikofaktorene for senere selvmord, men denne teorien
gir en bedre forståelse for hvorfor det er en sterk sammenheng mellom selvskading og tidligere selvmordsforsøk og selvmord (Suominen et al., 2004).
Ingen av elementene i ITS er unike, og lignende
temaer har blitt foreslått som utløsende for selvmord
i andre teorier. For eksempel har ITS mange felles
punkter med modeller for selvmord som legger vekt på
depresjon som utløsende for selvmord. Personer som
er deprimerte vil også oppleve seg som mer isolerte,
og mange kan oppleve at de er en byrde for andre. ITS
foreslår at selv om depresjon er relatert til selvmord
er de viktigste faktorene for å forstå selvmord ikke
depresjonen i seg selv, men at depresjon svekker bånd
til andre mennesker, og senker selvtillit og selvfølelse
slik at man lett føler seg som en byrde for andre. De to
interpersonlige elementene er altså mer nærliggende
grunner for selvmord, forbundet med depresjon, men
allikevel noe annet enn depresjon, ifølge ITS.
Slik er faktorene bak selvmordstanker lignende
innen ITS og modeller som beskriver depresjon som den
mest nærliggende og utløsende faktoren for selvmord.
Imidlertid vil bare 5 % av de som en gang har vært
innlagt på sykehus for behandling av depresjon dø
av selvmord (O’Connor & Nock, 2014), og det er altså
et behov for mer nøyaktige prediktive modeller for
hvem blant dem som er deprimerte som vil kunne dø
av selvmord.
Forskning om ITS støtter i noen grad sentrale antagelser
ITS gir altså grunnlag for å lage testbare hypoteser som
kan undersøkes empirisk og dette er noe av grunnlaget
for teoriens popularitet. Imidlertid, selv om teorien gir
forklaringer og prediksjoner om fullførte selvmord, er
det meste av forskningen omkring ITS gjennomført på
andre utfallsmål, som selvmordsforsøk. Det er også
langt mer forskning om betydningen av manglende tilhørighet og opplevd byrde for selvmordstanker, enn for
hele modellen for alvorlige selvmordsforsøk, trolig fordi
dette første er enklere hypoteser å teste.
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I tillegg til gyldigheten til hypoteser utledet fra ITS har
også den grunnleggende teoretiske modellen med tre
faktorer blitt undersøkt. En påstand i ITS er at manglende tilhørighet og opplevelse av å være en byrde er to
relaterte, men allikevel adskilte begreper. Dette har bare
delvis fått støtte, for eksempel fant en faktoranalyse av
skalaene som måler manglende tilhørighet og opplevd
byrde at begrepene best kan beskrives psykometrisk
som én faktor og ikke to atskilte begreper (Christensen,
Batterham, Mackinnon, Donker, & Soubelet, 2014).
Den nyeste systematiske oversikten over ITS-forskning inkluderte 66 sammenligninger fra 58 ulike studier
(Ma, Batterham, Calear, & Han, 2016). Oversikten viste at
både de direkte effektene av opplevd byrde og manglende tilhørighet på selvmordstanker, effekten av oppøvd
evne til alvorlig selvskade på alvorlige selvmordsforsøk,
samt interaksjoner mellom disse faktorene var blitt
undersøkt i flere studier. Oversiktsartikkelen konkluderte med at den empiriske støtten for ITS er blandet.
Det var mest evidens for at opplevd byrde er assosiert
med selvmordstanker; her var 82,6 % av resultatene i
tråd med den hypotesen. Hypotesen om at manglende tilhørighet er relatert til selvmordstanker fikk langt mindre
støtte; her var det bare 40 % av de 55 inkluderte studiene
som fant en signifikant sammenheng mellom manglende
tilknytning og selvmordstanker. Sammenhengen mellom
oppøvd evne til alvorlig selvskade og selvmordsforsøk
var heller ikke konsistent. Blant de studiene som hadde
undersøkt denne sammenhengen rapporterte 55 % av
studiene en signifikant sammenheng. Svakheten med
denne oversikten var at den ikke gjorde en kvantitativ
sammenfatning av dataene gjennom en metaanalyse, og
heller ikke graderte forskningskvaliteten bak funnene
i de inkluderte studiene. De fleste av de inkluderte
studiene var små og hadde lav statistisk styrke. Dermed
er usikkerheten større omkring gyldigheten av disse
oppsummerte resultatene. Sammenhengen mellom
de teoretiske begrepene i ITS og selvmordsatferd kan
dermed være både sterkere og svakere enn det som
kommer frem i den systematiske oversikten.
Oppsummert synes forskning altså ikke entydig å
støtte de predikerte sammenhengene mellom manglende tilhørighet, opplevelse av å være en byrde og
selvmordstanker og selvmordsatferd, slik som de er
predikert av ITS. Det er manglende støtte både for grunnmodellen at manglende tilhørighet og opplevd byrde
virkelig er to ulike begreper, og at det er en konsistent
signifikant sammenheng mellom faktorene i modellen
og selvmordstanker og selvmordsforsøk.
Betydning av ITS for behandling og forebygging
av selvmord
Det er flere kliniske intervensjoner som følger av ITS
(Joiner & Van Orden 2008). En av de få intervensjonene
som har vist en sikker effekt i reduksjon av selvmordsatferd er i tråd med sentrale prediksjoner fra ITS. En
randomisert studie inkluderte personer som nylig

hadde gjort et selvmordsforsøk og var vurdert til å
ha høy risiko for nye selvmordsforsøk, men som ikke
ønsket annen oppfølging. Et tilfeldig utvalg av disse
pasientene fikk tilsendt et brev fra sykehuset hvor det
stod at de håpet at personen hadde det bra, men var
velkommen til å ta kontakt om de trengte hjelp. De fant
at i gruppen som fikk disse brevene var det færre som
ble lagt inn igjen etter nye selvmordsforsøk, enn det var
i gruppen som ikke fikk brev (Motto & Bostrom, 2001).
Denne studien har senere blitt replikert i ulike former
(Luxton et al., 2012; Luxton, June, & Comtois, 2013) og
viser betydningen av intervensjoner som fremmer tilhørighet og følelsen av at andre bryr seg om en.
ITS gir på flere måter støtte for at relasjoner er
viktig for utfallet av psykoterapi med personer som er
selvmordstruede. Det ene er å vektlegge relasjonen i
terapi, at terapien er et viktig prosjekt som terapeuten
og pasienten har sammen. Hvordan relasjonen mellom
pasient og terapeut utvikler seg, og hvordan skader på
relasjonen mellom dem kan la seg reparere, bør være
en rollemodell som forsøkes generalisert til andre relasjoner i pasientens liv. Strukturereringer av terapien
for å vektlegge relasjon bør vurderes. For eksempel kan
David Jobes tilnærming til psykoterapi med selvmordstruede personer, Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) (Jobes, 2009), være nyttig.
CAMS-terapier vektlegger å skape en relasjon mellom
terapeut og pasient hvor de sammen utforsker pasientens suicidale ønske og hvordan det trygt kan reduseres. Klinikere bør også alltid jobbe med å fremme
pasientens relasjoner til andre viktige personer i pasientens liv, gjennom å bidra til å løse konflikter, reparere
emosjonelle bånd eller gi ideer til måter å knytte nye
sosiale bånd. Også intervensjoner hvor terapeuten
arbeider for å redusere pasientens opplevelse av å være
en byrde kan være viktige. En slik intervensjon kan for
eksempel være en sokratisk utfordring av tankeinnhold.
Hvordan kan for eksempel pasienten vite at andre vil
ha det bedre uten hen? Hvordan kan pasienten finne ut
om dette faktisk stemmer? Dette kan bidra til å skape
større avstand til pasientens negative tankeinnhold om
seg selv og få et mer realistisk bilde av hvilke tragiske
konsekvenser selvmordet faktisk vil ha for andre.
Det siste elementet i teorien, oppøvd evne til alvorlig
selvskade, er en mer stabil risikofaktor og ikke så lett å
endre gjennom terapi. Faktoren er kanskje viktigere i et
teoretisk perspektiv og for statistisk beregning av risiko.
Imidlertid kan en forståelse av oppøvd evne til alvorlig
selvskade være nyttig for å planlegge sikringstiltak i
løpet av terapien frem til selvmordsønsket er redusert og
behovet for ekstra sikkerhet for pasienten blir mindre.
Kritikk og oppsummering
Som beskrevet tidligere har forskningen på ITS i vekslende grad støttet de sentrale prediksjonene fra ITS. ITS
har også møtt andre ulike former for kritikk, både for
fokuset begrepene i teorien innebærer, bort fra ubevisste
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konflikter og biologiske forhold, og for forskningsgrunnlaget for gyldigheten av hypoteser avledet fra teorien.
ITS kan kritiseres fordi teorien gir en mindre rolle
til andre mulige viktige faktorer for selvmordsatferd,
som biologiske forhold, og større sosiale forhold. Den
individualiserer forståelsen av selvmord bort fra sosiale
strukturer, som økonomisk ulikhet og diskriminering,
og vektlegger individet sin unike persepsjon av sin egen
situasjon. Teorien gir, vil noen hevde, på tross av at
begrepet «interpersonlig» antyder noe annet, for mye
fokus på individuelle forklaringer på selvmord.
En risiko for skjevhet i ITS-forskningen er at det
aller meste er gjort av personer med et personlig engasjement i teorien. Det kan føre til skjevheter i forskningen grunnet «researcher allegiance» (Munder, Gerger,
Trelle, & Barth, 2011), altså for nære bånd mellom de
som har utviklet teorien og de som forsker på den.
Siden mye av forskningen om ITS har sprunget ut fra
nære samarbeidspartnere til opphavsmannen til teorien,
Thomas Joiner, kan resultater ha blitt tolket for positivt
til å støtte teorien, mens negative funn som kunne ha
svekket teorien har forblitt upubliserte. Mer nøytral
forskning om gyldigheten av ITS er derfor ønskelig.
I sum har altså ITS i løpet av relativt kort tid generert
en betydelig mengde forskning. Noen av de sentrale
hypotesene fra teorien har fått støtte, og er lovende
begreper å undersøke i videre forskning. Imidlertid er
sammenhengen mellom begrepene fra ITS og selvmordsatferd ikke alltid blitt funnet, og der de er funnet er sammenhengen av relativt svak styrke. ITS kan trolig heller
ikke forklare alle kompleksiteter og faktorer for selvmordsatferd. Det er vel heller ikke noe vi skal forvente av
verken ITS eller noen andre modeller for selvmordsatferd,
men summen av forskning indikerer at ITS kan være en
nyttig modell i forståelsen av selvmordsatferd.
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Fra laboratoriet til terapirommet
Av Bergljot Gjelsvik

SAMMENDRAG

Forskningsprogram som oversetter teorier til testbare hypoteser - translational research - har en sentral rolle i klinisk
behandlingsforskning generelt, men er lite brukt som basis
for utvikling av effektive og evidensbaserte behandlinger
innen selvmordsfeltet. Cry of Pain-teorien og det teoretisk
beslektede rammeverket Differential Activation for suicidalitet
har vært toneangivende i prosessen med å nyansere myter
om selvmordsatferd som et ‘rop om hjelp’, men like viktig er
at den demonstrerer potensialet for translational research
i selvmordsforskning. Artikkelen viser hvordan teorien har
generert testbare hypoteser som i sin tur har lagt grunnlaget for nyskapende behandlinger. Den har derfor markert et
veiskille i forskningstilnærmingen til behandlingsutvikling innen
selvmordsfeltet.
Clark’s (2004) translational research agenda in clinical psychological science has been extremely influential in treatments for
anxiety and depression, but have been underutilised in suicide
research. Williams’s Cry of Pain theory of suicide highlights the
potential for using this model in the context of treatment development in the suicide field. This paper outlines the theory, its evidence base and clinical implications. It is argued that research
delineating mechanisms underpinning suicidal behaviour is key
in the process towards more robust clinical treatments of people
at risk of suicide and suicidal behaviour.

SOM FORBEREDELSE TIL et temanummer om

forståelse og forebygging av selvmord spurte suicidologen Rory O’Connor nylig selvmordsforskere:
Hva trenger vi i suicidologisk forskning i dag? Et av
svarene fra vår forskningsgruppe var: Mer forskning
som oversetter teorier og funn fra basalforskning til
effektive kliniske intervensjoner (såkalt translational
research). Innen klinisk psykologisk vitenskap har
såkalte translational models of treatment development
(Clark, 2004) fått et solid fotfeste. Innen selvmordsforskning og -forebygging, hvor effektive behandlingsmodeller er en vedvarende utfordring, har det inntil
nylig vært relativt teorifattig når det gjelder forhold
som predikerer suicidale tanker, og forhold som
bidrar til at et mindretall går fra å ha suicidale tanker
til handling (Franklin et al., 2016). Dette er særlig
viktig tatt i betraktning den relative mangelen på
effektive behandlinger for suicidale pasienter.
Hensikten med denne artikkelen er å belyse
potensialet for en «translational model of treatment
development» for selvmordsforskning. Jeg vil belyse
dette ved hjelp av Cry of Pain-modellen (Williams,
1997; 2014). Denne modellen har hatt stor betydning
for det kliniske selvmordsfeltet gjennom sin kritikk
og nyansering av myten om selvmordsatferd som
«just a cry for help». «Suicidal behaviour», skriver
Mark Williams (2014), «is never ’just’ anything».
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Hvorfor er dette viktig? Vi vet fra systematiske litteraturstudier at helsepersonell ofte har en negativ innstilling til pasienter som blir lagt inn med suicidal atferd
(Saunders et al., 2012), og at den bagatellisering som en
slik terminologi representerer kan være belastende for
sårbare individer. Den symbolske betydningen av denne
modellen er derfor viktig. Hensikten med denne artikkelen er ikke primært å gå i detalj om modellen i seg
selv, siden denne allerede er godt beskrevet i Williams
sin bok, Cry of Pain: Understanding Suicide and the Suicidal
Mind (1997; 2014). Jeg vil imidlertid her trekke frem en
annen og kanskje mindre opplagt grunn til at denne
modellen markerer en dreining i selvmordsfeltet: Modellen, dens beslektede Differential Activation Theory of
Hopelessness/Suicidality (DAH) (Williams et al., 2008),
og arbeidet dette rammeverket ga opphav til, markerte
en endring i selve måten vi forsker på selvmord og suicidal atferd på. Valideringen av Cry of Pain og DAHrammeverket har gitt eksperimentelle metoder for å
teste teorier om suicidalitet en plattform i selvmordsforskning, og har gitt eksperimentelt psykopatologidesign en relevans som man tidligere har sett mer av
innen andre former for klinisk forskning.
Hvorfor trenger vi teorier i selvmordsforskning?
Av og til kan det være nyttig å se til tenkere innen
psykologien mer generelt for vitaliserende innspill til

selvrefleksjon innen selvmordsfeltet. Psykologen og
forskeren David Clark er en slik tenker. I en hyppig
sitert artikkel (Clark, 2004) skisserer han en forskningsmessig og klinisk modell for å styrke utviklingen av
evidensbaserte behandlingsmodeller som gjør en forskjell.
Clarks (2004) oppmoding om en klar strategi for behandlingsutvikling er særlig relevant i selvmordsfeltet hvor
det til tross for lovende pilotstudier og enkeltstående
randomiserte studier er en relativ mangel på evidensbaserte behandlinger og replikasjoner av behandlingsstudier, og hvor spørsmålet om klare strategier for
effektiv behandlingsutvikling derfor er påtrengende.
Clarks (2004) modell utmerker seg ved sin vektlegging av teoriens rolle i god behandlingsutvikling, og
har lagt grunnlaget for hans banebrytende forskning
på angstlidelser. Clark (2004) argumenterer for at
teoretiske modeller har betydning ved å være hypotesegenererende, i et format som kan testes empirisk.
Han identifiserer følgende fem stadier i utviklingen av
treffsikre behandlinger: (1) Et opplagt første skritt er å
identifisere et avgrenset problem, det Clark kaller kjernepatologi. Deretter (2) å utvikle en teoretisk konsistent
fortelling som forklarer hvorfor dette problemet vedvarer, inkludert hypoteser om hvilke mekanismer som
opprettholder problemet. Det er her Cry of Pain-modellen,
i denne sammenhengen, kommer inn. Slike modeller
eller teorier kan deretter legge grunnlaget for (3) å teste
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antatte opprettholdende faktorer ved hjelp av stringente
eksperimenter. På basis av slike empirisk validerte
opprettholdende faktorer vil et neste skritt deretter
være (4) å utvikle behandlinger som har til hensikt å
reversere eller modifisere disse opprettholdende faktorene, og (5) å teste effekten av disse i randomiserte
kontrollerte studier. Prosessen stopper selvsagt ikke her
– hvis studiene ikke gir de resultatene man forventer,
gir dette grunnlag for nye og reviderte «kart» av hva
som opprettholder problemet. La oss nå se på relevansen av dette for selvmordsfeltet, med utgangspunkt i
Cry of Pain og beslektede rammeverk.
Teoretiske rammeverk: Cry of Pain og Differential
Activation Hypothesis (DAH)
Cry of Pain-modellen tok delvis utgangspunkt i observasjoner av hvordan dyr reagerte når de ble utkonkurrert av andre i stammen, inspirert av Gilbert (1989).
Fugler som taper slåsskamp mot andre fugler i åpent
landskap, skriver Williams og kolleger (2015), flyr
simpelthen videre, og klarer seg bra. Dersom kampen
derimot skjer i et avgrenset område, som et bur, hvor
de ikke kan flykte, fremtrer reaksjoner i «taperen»
som vi i dag kjenner igjen som typiske fra dyp depresjon, inkludert lutet kroppsholdning, nedtrykt, «with
drooping wings and head in the dust» (Williams et al.,
2015, s. 18) i fravær av noen form for fysisk skade. I Cry
of Pain-modellen bruker Williams slike observasjoner
for å danne hypoteser om hvordan dette utfolder seg for
mennesker i suicidale kriser. Modellen postulerer at det
ikke bare er denne opplevelsen av å være utkonkurrert/
utmanøvrert som er tilstrekkelig for at noen skal bli
suicidal, de må også oppleve at de er fanget (entrapped)
og at det ikke er noen vei ut (no rescue), det evolusjonspsykologen Paul Gilbert (1989) kaller arrested flight.
Opplevde eller internaliserte symboler på at man føler
seg som en taper eller som fanget, sier modellen, kan
sammenlagt trigge en suicidal krise.
Mens det finnes mange og gode modeller for «distal»
sårbarhet over tid, er Cry of Pain en modell som forklarer det vi kan kalle krisereaktivitet – den går ikke inn på
distale risikofaktorer, men heller hva som kan forklare
at dramatiske suicidale kriser kan komme brått og
uventet. I klinisk kontekst ønsker vi imidlertid ikke bare
å avklare hva som gjør at suicidale tanker og impulser
blir aktivert, men betingelsene for at de er tilbakevendende. Differensiell aktiveringsteori (DAH; Williams et
al., 2008, Williams et al., 2016) postulerer at lavt stemningsleie ved depresjon, og fungerer som en kontekst

Mens det finnes mange og gode modeller
for «distal» sårbarhet over tid, er Cry of
Pain en modell som forklarer det vi kan
kalle krisereaktivitet.

for koaktivering av negativt tankeinnhold («ingen vil
noengang elske meg») og maladaptive prosesseringsmodi
(e.g. tunnelsyn, grubling, unnvikelse) – som til sammen
skaper en depressiv respons, eller «mindlock» (Gjelsvik,
2014). I følge dette rammeverket kan sårbarhet for
tilbakevendende suicidalitet forklares med individuelle
forskjeller i hvor lett denne depressive modusen blir
reaktivert ved temporært lavt stemningsleie (Williams
et al., 2008).
Med dette har vi altså et teoretisk rammeverk som
gir hypoteser om hva som både skaper suicidal grobunn,
og hva som gjør at dette vedvarer. Modellen predikerer
at lavt stemningsleie avdekker sårbarhetsfaktorer
som vi kjenner fra Cry of Pain-modellen (e.g., intrusive
selvmordstanker og bilder knyttet til å være ekskludert,
lav problemløsning, følelse av å være fanget) som ikke
vil være synlige ved normalt stemningsleie. DAH-modellen predikerer at mens folk flest fort rister av seg midlertidig sårbarhet, vil det for individer med en historikk
med suicidal sårbarhet kunne utløse et sett med både
negativt tankeinnhold og maladaptive kognitive bias
som fyrer opp under, fasiliteter og opprettholder suicidale kriser. Hvilken evidens er det for dette?
Eksperimentell psykopatologi i selvmordsforebyggingens tjeneste
For å teste disse prediksjonene har forskere blant annet
brukt såkalt mood induction-design, som innebærer
å kunstig indusere lavt stemningsleie i laboratoriet.
Fordelen med slike design er at man kan ha streng
eksperimentell kontroll over faktorer som spiller inn,
og måle hvorvidt faktorer man er interessert i, som for
eksempel følelse av å være fanget (entrapped), kommer
til syne når stemningsleiet er (kunstig) nedstemt på
tvers av ulike kliniske grupper. Dette kan gjøres ved
ulike metoder – i laben til Mark Williams brukte de
typisk depressiv musikk og negative, selv-refererende
utsagn («I’m no good»). Hvis vi eksponeres for depressivt innhold vil de fleste føle seg midlertidig nedstemt.
Det er betydelig evidens for at disse prediksjonene
stemmer. Når personer med en historikk med tilbakevendende suicidal depresjon, men som nå er friske, blir
gjort kunstig triste, kommer lav problemløsningsevne
(Williams et al., 2005), overgenerell hukommelse (Williams et al., 2007) og svekket evne til å generere fremtidige hendelser (future fluency, Williams, Van der Does,
Barnhofer, Crane, & Segal, 2008) til syne. Det betyr at
lavt stemningsleie avdekker latent sårbarhet som ikke
var synlig før det lave stemningsleiet ble indusert. Dette
genererer håpløshetsfølelse, som i sin tur kan skape
en følelse av å være fanget: Fortiden er vag, fremtiden
er vag, og her og nå er fylt med håpløshetsfølelse. En
styrke med å validere disse forholdene eksperimentelt
er at man med stor sikkerhet kan etablere at det er en
kausalsammenheng mellom en faktor (lavt stemningsleie) og dens effekt (kognitive bias, for eksempel lav
problemløsningsevne). Et viktig spørsmål er imidlertid
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Et viktig budskap fra denne rekken av
studier er at effekten av tidlige traumer
på selvmordsfare her og nå kan virke
gjennom å påvirke problemløsningsevne.

hvilken relevans funn i et laboratorium har for hvordan
disse fenomenene utspiller seg i hverdagen. En måte
å undersøke dette på er ved å bruke andre og komplementære metoder, som longitudinelle studier. Lav
problemløsningsevne, som i studien til Williams og
kolleger (2006), og den assosierte følelsen av å være
fanget (entrapment), er funnet å predikere reinnleggelse
med suicidal atferd (O’Connor et al., 2014; 2017). Dette
er et eksempel på hvordan Clarks mal for forskning kan
komme til live og ha relevans i selvmordsforskningssammenheng: Teorier (Cry of Pain) kan testes, og vi kan
dermed eksperimentelt «fange» faktorer som man faktisk kan jobbe med, og modifisere, i klinisk kontekst. Et
viktig budskap fra denne rekken av studier er at effekten av tidlige traumer på selvmordsfare her og nå kan
virke gjennom å påvirke problemløsningsevne. Slik kan
vi gradvis identifisere individuelt sensitive markører
for risiko, som både kan testes eksperimentelt, og ha
klinisk impact.
Med Clarks (2004) fjerde og femte trinn (utvikle
behandlinger og gjennomføre RCT-er) kan vi spørre,
hva er de kliniske implikasjonene av denne forskningen? Hvis dette er del av de komplekse prosessene
som driver suicidal tenkning, hva kan denne gruppen
trenge? Kliniske innsikter fra dette arbeidet peker i retning av behov for økt metakognitiv bevissthet, det vil si,
en evne til å betrakte tanker som tanker, snarere enn å
bli fanget inn av tankenes mening og implikasjoner for
selvet. Williams og kolleger (2015) summerer opp dette
pilotarbeidet i boken Mindfulness and the transformation
of despair – en viktig bok, ikke bare for dens utlegning
av det viktige arbeidet med suicidale pasienter, men like
mye for beskrivelsen av veien dit, via eksperimentell
psykopatologi.
Hva er den videre betydningen av eksperimentell psykopatologi for selvmordsfeltet? Hensikten
med Clarks (2004) modell var å legge en god basis for
effektiv behandlingsutvikling innen klinisk psykologi.
I et felt hvor vi trenger effektive behandlinger kan
dette være av interesse. Jeg har her argumentert for
at Cry of Pain-modellen og den effekt denne har hatt
på selvmordsforskningen illustrerer potensialet for
teorier som utgangspunkt for hypotesedannelse og for
deretter å kunne teste disse i eksperimentelle studier.
Godt funderte risikomekanismer kan i sin tur informere
utviklingen av treffsikre behandlinger. Vi viderefører
nå forskningen på mekanismer som ligger til grunn for
vedvarende sårbarhet. I The Mindlock Project undersøker
vi hvordan intrusive bilder påvirker suicidal sårbar-

het, og hvordan ulike prosesseringsmodi predikerer
suicidalitet, ved hjelp av eksperimentelle, kvalitative
metoder og neuroimaging. Hensikten er å bygge opp
mer presis kunnskap om modifiserbare sårbarhetsfaktorer og, i tråd med Clarks (2004) resonnement, å
utvikle mer presise modeller for behandling. En viktig
ledetråd i dette arbeidet, inspirert av Cry of Pain-modellen og forskningen den har avlet, er at eksperimentell
forskning som kan lede til identifisering av matnyttige
risikofaktorer, har en sentral plass som fundament
for utvikling av behandlinger som i sin tur kan testes
ved randomiserte kontrollerte studier. Eksperimentell
forskning som innfallsvinkel kan derfor komplementere
eksisterende forskningstilnærminger.
Mind the gap: Overgangen fra tanke til handling
Modeller for forståelse av suicidalitet og selvskading er
sentrale kart for å navigere i et vanskelig terreng. Cry
of Pain er primært en modell som forklarer og genererer hypoteser om omstendighetene som gjør at noen blir
suicidale. Teorier om selvmordsatferd har, som påpekt
innledningsvis, en sentral funksjon som kart til å navigere det komplekse terrenget som selvmordsatferd er,
og sette premisser for forskning. En svakhet ved Cry of
Pain-modellen er at den ikke forklarer det som i dag er
den store gåten i selvmordsforskning og -forebygging:
Prosessene som bringer et bekymringsfullt mindretall
fra tanke til handling. Dette er det behov for å forstå
bedre. Bruker vi Clarks (2004) modell som basis for
kunnskapsutvikling, blir det klart at vi trenger teorier
som også tar dette i betraktning. Det er gode holdepunkter for å anta at risikofaktorene for selvmordstanker er forskjellige fra risikofaktorene som predikerer
overgang til handling (Nock, Kessler, & Franklin, 2016).
De ulike fasene av den suicidale prosessen kaller på
ulike forklaringer, som O’Connors (2011; 2016) modell
illustrerer. Cry of Pain var en viktig inspirasjon for deler
av O´Connors (2011) modell, Integrated MotivationalVolitional Model of Suicidal Behaviour, som sammen
med en ny generasjon teoretiske nyvinninger gjennom
det siste tiåret adresserer dette kunnskapshullet (e.g.;
Joiner, 2005; May & Klonsky, Burke & Alloy, 2016;
Valach, Michel, & Young (2016, in Michel, Valach, &
Gysin-Maillart, 2017). Det er allerede lovende eksempler på at prediksjonene fra noen av disse modellene
blir testet systematisk (se for eksempel Dhingra et al.,
2016). Det er å håpe at denne typen forskning, i tråd
med Clarks (2004) agenda, på sikt vil føre til presise og
robuste behandlingsmodeller.
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Jeg husker deg ikke så godt
lenger
Men jeg kjenner ditt smil
Din latter
Din fortvilelse
Ditt nærvær
så sterkt
Ditt evige fravær
skjærer i hjertet
Som et spyd
Som et spyd
Du er borte for all tid
Og allikevel er du her
Dypt i hjertet for all tid
Og snart skal vi ønske hverandre
Godt Nytt År

Jon Schultz
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God-nok-tyranniet
Av Adrian Lorentsson

Kan du være så snill å slutte med å si at jeg er god nok?
Jeg blir nemlig dårlig av å høre det, fordi jeg tror rett og
slett ikke på deg. I anledning verdensdagen for psykisk
helse den 10. oktober blir psykisk helse løftet frem. Det
er bra, men kan vi slutte med platthetene?

HVA SIER MAN EGENTLIG når noen forteller deg

at de har det vanskelig? Det er ubehagelig å
høre og vi prøver febrilsk å finne en måte å lette
andres smerte. Ikke alltid først og fremst for at
andre skal få det bedre, men for å lindre eget
ubehag.
Som samfunn er vi lammet av en berøringsangst for negative følelser. Vi prøver å trøste
hverandre og fremstille psykisk smerte som noe
fint, noe som gjør oss til bedre mennesker.
I virkeligheten er det stygt, vondt, uutholdelig
og noe de fleste av oss skulle vært foruten.
Løsningen har blitt
innholdsløse plattheter.
Hvorfor vi ikke føler oss
Ikke fordi det hjelper,
gode nok blir sjelden tema men fordi det høres bra
ut. Det høres ut som
og da går vi glipp av det
om det hjelper noen.
viktigste: årsakene.
I beste fall løser vi
ingenting, i verste fall
er det skadelig.
Et av de mest populære budskapene er at «du er
god nok». Folk rådes til å se seg selv i speilet og
fortelle seg selv hvor god man er. Når verdensdagen for psykisk helse markeres over hele
landet er gjennomgangstonen akkurat det. Hvorfor vi ikke føler oss gode nok blir sjelden tema
og da går vi glipp av det viktigste: årsakene.
Friske mennesker kan oppleve det som
positivt å høre at de er gode nok. For mennesker
som sliter kan det være skadelig fordi det føles
som løgn. Det nytter ikke å si at noen er «god
nok» når sannheten, for akkurat det mennesket,
er at man ikke er det.
Ofte er alt vi trenger at noen faktisk tar seg
tid til å lytte. Bare sitte der. Uten å dømme. Uten

å presentere en eller annen oppskrift for å løse
problemet og kanskje til og med ikke prøve å
løfte personen opp. Hvis man ikke er sterk nok
til å stå på egenhånd er det liten vits i å bli
stablet på beina.
Jeg vred meg i smerte da jeg så Post-it-geriljaen som hengte opp lapper i hopetall om hvor
verdifulle alle er. Ikke nok med at mange blant
oss ikke tror på sine nærmeste, nå skal du få det
fra en Post-it-lapp. Som om en bit farget cellulose
har større integritet enn de du er aller mest glad
i. Jeg ser ikke bort fra at mange kan ha følt seg
litt bedre etter å ha sett en slik lapp, men de
som trenger det mest får bare en påminnelse om
hvor håpløst verdiløse de er.
På forskning.no kan vi lese at de av oss som
er gode på å akseptere negative følelser har det
bedre. Da må vi også sørge for at vi bidrar til
samtaler der det er greit å snakke om. Uten å
stenge døren for det som er vanskelig. Vi må
legge vekk berøringsangsten for det vanskelige
og akseptere at det er mye vi rett og slett ikke
kan fikse. Noen ting har heller ingen løsning,
men vi kan være der for hverandre og bare lytte.
Eller så kan vi sitte der og ikke si noe i det hele
tatt. Det er greit det også.
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Nasjonalt kartleggingssystem for
selvmord i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Bakgrunn, utviklingsprosess og formål
Av Fredrik A. Walby, Anine T. Kildahl, Giulia Caruso og Martin Ø. Myhre

NASJONALT SENTER for selvmordsforskning og -fore-

bygging har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert
et kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kartleggingssystemet skal sikre en løpende nasjonal oversikt over
alle selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, inkludert avtalespesialister innenfor disse
tjenestene. Gjennom en systematisk innhenting av data
om selvmord i denne pasientgruppen skal vi kartlegge
typiske karakteristika ved pasientene og omstendigheter
rundt hendelsene. Kartleggingssystemet kommer ikke
til å undersøke enkelthendelser og vil utelukkende
analysere aggregerte data. Hensikten er å etablere en
løpende nasjonal oversikt over selvmord under og etter
kontakt med tjenestene, med mål om å identifisere
potensielle områder for forebygging av selvmord på
systemnivå i tjenestene og på sikt kunne evaluere
effekten av forebyggende tiltak.
Bakgrunn
Psykiske lidelser er den viktigste risikofaktoren for
selvmord, og selvmordsrisikoen hos pasienter som
er eller har vært i behandling for psykiske lidelser
er dramatisk forhøyet. Registerstudier fra Danmark
har vist at over 50 % av selvmordene i den danske

befolkningen har eller har hatt kontakt med psykisk
helsevern på et tidspunkt i livet (Qin & Nordentoft,
2005). En nylig publisert meta-analyse rapporterte at
selvmordsraten blant pasienter utskrevet fra psykiatrisk
sykehus var 484 per 100 000 person-år – dette tilsvarer
44 ganger den globale selvmordsraten i 2012 (Chung et
al., 2017). Vi har også gjort en meta-analyse på forekomst av kontakt med psykisk helsevern i normalbefolkningen det siste året før selvmord, og fant da en
internasjonal samlet prevalens på 26 % (Walby, Myhre,
& Kildahl, Submitted manuscript). Her inngikk en norsk
studie hvor data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk
pasientregister ble sammenstilt for tidsperioden 2009–
2011, og som viste at 54,6 % av alle kvinner og 36,8 %
av alle menn med selvmord som dødsårsak hadde hatt
kontakt med psykiatrisk institusjon i løpet av siste
leveår (Bakken et al., 2015). En annen norsk, nylig publisert studie gjennomført i Agder, fant at 46,2 % av de
som døde i selvmord mellom 2004 og 2013 hadde vært i
kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling i løpet av det siste leveåret (Haaland,
Bjørkhold, Freuchen, Ness, & Walby, 2017).
Den nære sammenhengen mellom psykiske lidelser
og selvmord gjør spesialisthelsetjenestene innenfor psykisk helsevern og rusbehandling til sentrale arenaer for
selvmordsforebyggende tiltak. I Norge har vi imidlertid
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hatt manglende oversikt over selvmord under og etter
behandling i disse delene av helsevesenet. Riktignok
har både Helsetilsynet, og i de senere årene også Meldeordningen (www.melde.no) ført oversikt over selvmord
under behandling i psykisk helsevern. Figur 1 viser
antall selvmord registrert i disse ordningene fra 2001
til 2016, og som det fremgår av figuren har det vært en
dramatisk økning av meldte eller registrerte selvmord

i løpet av denne perioden. Økningen skyldes mest
sannsynlig en bedre rapporteringskultur fra helseforetakene, og hvorvidt det har vært en faktisk økning av
selvmord i perioden er ukjent. I eksisterende ordninger
fremkommer det heller ikke opplysninger om viktige
karakteristika slik som kjønn, alder, diagnose, hva slags
typer tjenester pasienten mottok, eller om behandlingen
av pasienten var avsluttet nylig.

FIGUR 1. Meldte selvmord
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Man kan undre seg over at samfunnet har akseptert en
så dårlig oversikt på dette feltet gitt det høye antallet
personer som årlig dør i selvmord i disse pasientgruppene. Det har videre vært umulig å monitorere endringer
i selvmordsproblematikken i denne viktige gruppen i
Norge både for myndigheter, forskere, helseforetak,
helsepersonell og andre. Den manglende oversikten
gjør det svært utfordrende å identifisere særlige sårbare
områder både på nasjonalt og regionalt nivå, samt å
utprøve og evaluere selvmordsforebyggende tiltak. Dette
har medført at effekten av store, nasjonale satsinger
på området har vært vanskelig å evaluere, slik som utgivelsen og implementeringen av Nasjonale retningslinjer
for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (Sosialog helsedirektoratet, 2008) og Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram (Brudvik, Ness, & Walby, 2015).
Inspirasjonen fra Storbritannia
I Storbritannia har The National Confidential Inquiry into
Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCISH)
ved universitetet i Manchester siden 1994 systematisk
kartlagt alle selvmord og drap blant pasienter som i
løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet hadde vært
i kontakt med psykisk helsevern. Målet med kartleggingen er å innhente kunnskap som kan bidra til å skape
en tryggere psykisk helsetjeneste. Basert på systematisk
datainnsamling over 20 år har NCISH gjort viktige funn,
som har ført til organisatoriske endringer i tjenestene
og implementering av en rekke forebyggende tiltak.
De nevnte forebyggende tiltakene inkluderer mer
bruk av ambulante tjenester, tettere oppfølging av
dobbeltdiagnose pasienter, tverrfaglig gjennomgang av
dødsfall i samarbeid med pårørende, bedre planlegging
av overgang fra barne- og
ungdom til voksenpsykiatri,
samt implementering av NICE
Målet med
retningslinjer for depresjon.
kartleggingen
NCISH-gruppen har gjennomer å innhente
ført flere studier hvor effekten
av de ulike tiltakene er
kunnskap som
undersøkt og evaluert. Det har
kan bidra til å
for eksempel blitt observert
skape en trygen reduksjon i antall selvmord
hos pasienter i døgnbehandling
gere psykisk
etter å ha fjernet potensielle
helsetjeneste.
hengingspunkter på sengeposter (Hunt, Windfuhr, Shaw,
Appleby, & Kapur, 2012).
Videre ble det vist en tydelig sammenheng mellom implementering av ulike tiltak på systemnivå og reduksjon i
antall selvmord. (Kapur et al., 2016; While et al., 2012).
I en nylig utgitt rapport (The National Confidential
Inquiry into Suicide and Homicide by People with
Mental Illness, 2016) oppsummeres funn og erfaringer
som er kommet fra 20 års drift av systemet. Rapporten
gjør rede for endringer i selvmordsrate og trender, samt
effekten av forebyggingsarbeid som har pågått.

Utviklingsprosessen
Med bakgrunn i den manglende oversikten over
selvmord relatert til behandling i spesialisthelsetjenestene i Norge, og de meget gode erfaringene med det
engelske systemet, har Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) lenge jobbet for å få
etablert en bedre oversikt over selvmord blant pasienter
som er eller har vært i kontakt med psykisk helsevern
og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling i løpet av
de siste 12 månedene før dødsfallet.
Herav følger en kort gjennomgang av utviklingsprosessen som førte frem til etableringen av Nasjonalt
kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet).
I 2005 var det gjentatte dramatiske oppslag i media
om selvmord under psykiatrisk behandling. Mange
av oppslagene bar preg av et sterkt forenklet syn på
selvmordsproblematikken knyttet til psykiske lidelser,
og flere fagfolk forsøkte å bidra med en mer nyansert
fremstilling av dette temaet. Allerede her påpekte NSSF
den manglende oversikten over selvmord innen spesialisthelsetjenestene i Norge. Samtidig hadde senteret
lenge jobbet for å få etablerte nasjonale retningslinjer
på området, og som ledd i dette arbeidet opprettet
Helsedirektoratet en ekspertgruppe som foretok en
systematisk kunnskapsgjennomgang (Mehlum et
al., 2006, 2007). Denne kunnskapsgjennomgangen
utgjorde grunnlaget for utarbeidelsen av de Nasjonale
retningslinjene for forebygging av selvmord i psykisk
helsevern (Helsedirektoratet, 2008). Videre ble det
blant annet påpekt at forekomsten av gjennomførte
selvmord blant pasienter i Norge var lite kjent, ikke
minst under ambulant behandling og i den viktige
risikoperioden etter avsluttet behandling (Mehlum et
al., 2006). I en senere gjennomgang av tilsynssaker
utført av Helsetilsynet, ble også myndighetene gjort
oppmerksom på den manglende kunnskapen om
omfang og karakteristika ved disse selvmordene
(Rønneberg & Walby, 2008).
Etter at retningslinjene ble publisert fortsatte NSSF
å fremheve ovenfor myndighetene at selvmord blant
pasienter i helsetjenestene er et område som bør
prioriteres. I 2009 ble det eksplisitt foreslått for Helsedirektoratet at man burde utrede mulighetene for
å etablere et monitorerings- og granskningssystem
for de selvmordstilfellene utført av pasienter under
behandling i psykisk helsevern i Norge. Samme år fikk
NSSF i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et
pilotprosjekt basert på NCISH-modellen fra England.
Prosjektet ble påbegynt i 2010. Vi gjennomførte et
studiebesøk til The National Confidential Inquiry into
Suicide and Homicide by People with Mental Illness
(NCISH) ved universitetet i Manchester (Ness, 2011), for
å drøfte erfaringer og praktiske forhold rundt NCISH
med tanke på implementering av systemet i Norge. Det
ble også gjennomført et pilotprosjekt basert på meto-
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dikken til NCISH ved tre ulike norske sykehus, og gjort
enkelte justeringer for å tilpasse metoden til norske
forhold. Erfaringene var positive, og i 2011 ble en rapport fra pilotprosjektet overlevert til Helsedirektoratet
med anbefaling om en nasjonal innføring av systemet
(Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 2011). Deler av NCISH metodikken ble senere også
testet gjennom en studie i Agder (Haaland et al., 2017),
og i likhet med den tidligere piloten konkluderte studien
med at metoden ikke bare var gjennomførbar i Norge,
men at den også bidro med klinisk nyttig kunnskap på
dette feltet.
På tross av at det nå var gjennomført to vellykkede
pilotutprøvinger av et kartleggingssystem etter modell
av NCISH, ble det i den nasjonale handlingsplanen for
forebygging av selvmord og selvskading (Helsedirektoratet, 2014) kun foreslått å fortsette piloteringen av et
slikt system. I 2014 publiserte Adresseavisen en omfattende reportasjeserie basert på innsyn i 32 tilsynssaker
etter selvmord i psykisk helsevern. Dette førte til en
større offentlig debatt. Stortingsrepresentant Kjersti
Toppe reiste i denne forbindelse en interpellasjon til
Helseminister Bent Høie
om den stadig mangI 2015 ga Helse- og
lende oversikten over
omsorgsdeparteomfang og karakteristika
ved selvmord i psykisk
mentet i oppdrag til
helsevern (St. ref.,
Helsedirektoratet
03.06.2014). Interpellaå forberede og
sjonen resulterte i at
koordinere innførin- Helseministeren forpliktet seg til å utrede
gen av et nasjonalt
muligheten for et nasjokartleggingssystem
nalt kartleggingssystem
for selvmord på nasjonal
for selvmord etter
basis. På dette grunnlag
modellen til NCISH.
ga Helse- og omsorgsdepartementet i tildelingsbrevet for 2015 i oppdrag
til Helsedirektoratet å forberede og koordinere innføringen av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord
etter modellen til NCISH.
NSSF fikk i november 2014 i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjøre en nærmere utredning av utfordringene/
problemstillingene knyttet til innføringen av et slikt
system. Helsedirektoratet vurderte det som mest
hensiktsmessig å opprette Kartleggingssystemet som
et prøveprosjekt med 5 års varighet i første omgang.
Videre konkretisering og utforming av Kartleggingssystemet har skjedd i samarbeid med Dødsårsaksregisteret,
Norsk pasientregister, Meldeordningen og Helsetilsynet.
Som ledd i dette ble det avklart at det norske kartleggingssystemet også skulle omfatte selvmord i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) og under behandling
hos avtalespesialister innenfor de nevnte tjenestene.
Kartleggingssystemet skulle imidlertid ikke inkludere
klare overdosedødsfall.

Kartleggingssystemets utforming
Kartleggingssystemet baserer seg på informasjon fra tre
datakilder: informasjon registrert av klinikere i spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, data hentet fra Norsk
pasientregister (NPR) og data hentet fra Dødsårsaksregisteret (DÅR).
For å sikre en fullstendig nasjonal oversikt, benytter
Kartleggingssystemet en totrinnsmodell for datainnsamling:
1. Virksomhetene (inkludert avtalespesialister) i psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
registrerer fortløpende alle kjente selvmord inn til
Kartleggingssystemet. Informasjon om den aktuelle
pasienten kobles med opplysninger som innhentes fra
Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.
2. Det blir foretatt en årlig kobling mellom Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister der de resterende
selvmordene identifiseres. Koblingen sikrer at også
selvmord som virksomhetene ikke er kjent med, eller
som av andre grunner ikke er registrert, blir inkludert
i Kartleggingssystemet.
Når en pasients dødsfall blir kjent for virksomheten
eller avtalespesialisten, som beskrevet i trinn 1 eller 2,
skal dødsfallet registreres i Kartleggingssystemet.
I trinn 2 vil virksomheten informeres av Kartleggingssystemet om dødsfallet.
Registreringen gjøres ved å fylle ut et elektronisk
kartleggingsskjema som er tilgjengelig på Kartleggingssystemets nettsider. Skjemaet skal fylles ut av en
behandler som hadde klinisk kjennskap til den avdøde
pasienten, og inneholder blant annet spørsmål om
demografi, psykososiale forhold, samt spørsmål knyttet
til oppfølgingen og behandlingen pasienten fikk ved
virksomheten eller hos avtalespesialisten. Det er ønskelig at den behandleren som kjente pasienten best fyller
ut skjemaet.
Siden virksomhetene i spesialisthelsetjenestene
i Norge allerede rutinemessig rapporterer en rekke
opplysninger til NPR, vil Kartleggingssystemet benytte
seg av relevant informasjon tilgjengelig i dette registeret.
Dette gjelder opplysninger om formaliteter rundt
pasientens behandling, antall innleggelser og tidspunkt
for disse, antall og tidspunkt for poliklinisk kontakt,
pasientens diagnose(r) m.m.
Koblingen av kartleggingsskjemaet med data fra
helseregistrene bidrar til å gjøre kartleggingsskjemaet
så enkelt og tidsbesparende for behandlere som mulig.
Det vil sikre best mulig kvalitet på dataene, samtidig
som man unngår dobbeltrapportering.
Håndtering av data og datasikkerhet
Kartleggingssystemet benytter et kryptert nettskjema
for innsamling av data fra virksomhetene. Alle data
– både kartleggingsskjemaet innhentet fra virksomhetene og registerdata – oppbevares, håndteres og
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analyseres i Tjenester for Sensitive Data (TSD) som
driftes av Universitets senter for informasjonsteknologi
(USIT) ved UiO. Pasientens fødselsnummer skal
registreres i kartleggingsskjemaet, men innhentes
utelukkende for å sikre personentydig kobling mellom
registerdata. Kartleggingsskjemaet vil ikke benyttes
i analyser eller annen behandling av data, og fødselsnummeret fjernes elektronisk før personalet i Kartleggingssystemet får tilgang til skjemaet. Kartleggingssystemet inneholder med andre ord ingen direkte
identifiserbare data.
All formidling vil også foregå med basis i aggregerte
data og enkeltpersoner vil ikke på noen måte kunne
identifiseres i publikasjoner fra Kartleggingssystemet.
Dette gjelder naturligvis for både avdøde pasienter,
behandlere samt enheter ved spesifikke virksomheter.
Nærmeste pårørendes innsynsrett
Datatilsynet har bestemt at nærmeste pårørende har
innsynsrett i opplysninger om avdøde registrert i
Kartleggingssystemet. Nærmeste pårørende skal også
bli informert om at dødsfallet registreres i Kartleggingssystemet og om deres rett til å innsyn. Dette ivaretas
ved at den ansvarlige virksomheten sender ut et informasjonsskriv til nærmeste pårørende før registrering
i Kartleggingssystemet. Innsynsretten gjelder kun
helseopplysninger som er registrert om pasienten, og
ikke informasjon om rapporterende helsepersonell eller
helsepersonellets subjektive vurderinger.
Det er utelukkende nærmeste pårørende som er
innsynsberettigede – Kartleggingssystemets data vil
ikke utleveres til andre instanser som helsetilsyn,
forsikringsselskap eller politiet.
Formidling og videre planer
Vi planlegger å presentere Kartleggingssystemets resultater i form av årlige rapporter. Rapportene vil være
tilgjengelige på nett, samt formidles direkte til myndigheter, RHF og andre sentrale aktører. Resultatene vil
også bli presentert som publikasjoner i fagtidsskrifter
og på kongresser, samt inngå i ulike undervisningstiltak
ved universiteter, høgskoler og i helseforetakene.
Kartleggingssystemet har opprettet en egen nettside
under NSSF/UiO (www.uio.no/kartleggingssystemet)
og en egen Twitter-konto (@NSSFKartlegging). Her blir
både de konkrete resultater og annen relevant informasjon formidlet fortløpende og til et bredt publikum.
Formidling til massemediene er også en sentral del av
kommunikasjonsstrategien.
Kartleggingssystemet har utarbeidet en kommunikasjons- og brukerstrategi for å sikre at aktuelle
interessegrupper involveres aktivt i dette arbeidet.
Strategien er delt opp i fire faser og forutsetter ulike
tiltak, tilpasset den aktuelle interessegruppe og tidspunkt for dens involvering. Brukere og helsepersonell
inviteres inn til å utvikle dette systemet videre, i henhold til direktoratets mandat og tilgjengelige ressurser.

Status
Den 6. oktober 2017 mottok Kartleggingssystemet en
sammenstilling av dataene fra Dødsårsaksregisteret
(DÅR) og Norsk pasientregister (NPR) for årene 2008–
2015. De første resultatene vil publiseres som en rapport
så snart analysene er ferdig. En omfattende presentasjon av Kartleggingssystemet vil foregå på den 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging (november 2017). Oppstart av løpende innsamling
av data fra helseforetakene vil starte når de siste
praktiske og juridiske avtalene er på plass. Dette er et
pågående arbeid som skjer i tett dialog med Helsedirektoratet. De regionale helseforetakene og virksomhetene
vil få tydelig beskjed fra Helsedirektoratet om når prosessen med løpende registrering igangsettes.
Avslutning
Hvert år registreres det mellom 500 og 600 selvmord i
Norge. En stor andel av disse dødsfallene er pasienter
som nylig har vært i kontakt med psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Til tross for en
velkjent forhøyet risiko for selvmord i denne pasientgruppen, har omfanget og omstendighetene rundt disse
selvmordene i Norge vært lite kjent til nå.
Mangelen på en nasjonal og systematisk kartlegging av selvmord i de norske spesialisthelsetjenestene
har gjort det svært vanskelig å identifisere potensielle
områder for forebygging og iverksette effektive tiltak.
Videre har det også vært utfordrende, om ikke umulig,
å evaluere systemendringer og tiltak som tidligere har
blitt implementert.
Vi antar at Kartleggingssystemet vil være en
viktig bidragsyter i utviklingen av fremtidige forebyggingsstrategier med det mål å redusere antall selvmord
under og etter behandling i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge. Kartleggingssystemet vil også være en viktig samarbeidspartner for andre aktører på dette feltet, ikke minst
helseforetakene og myndighetene.
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FAGFOLK SOM ARBEIDER i akuttpsykiatrien opplever at
selvmordsrisiko er en hyppig begrunnelse for innleggelse. Likevel har det vært mangelfull kunnskap
om hvor hyppig slike innleggelser skjer og hva som
kjennetegner pasienter som innlegges i psykiatrien
på grunn av selvmordsrisiko. I tillegg har det manglet
kunnskap om hvor stor andel av pasientene som skader
seg selv med vilje i forløpet etter utskrivning fra psykiatrien. Denne avhandlingen bygger på tre forløpsstudier av pasienter innlagt ved Psykiatrisk akuttmottak
(PAM) i Helse Bergen. Den første studien viste at over
halvparten av alle innleggelsene var begrunnet med
selvmordsrisiko. Den viste også at jo flere innleggelser pasientene hadde, desto oftere ble innleggelsene
begrunnet med selvmordsrisiko.
Den andre studien viste at én av ti pasienter skadet
seg selv med vilje så alvorlig at de måtte behandles i
somatisk sykehus en eller flere ganger i løpet av året
etter utskrivning fra psykiatrien. Pasienter som hadde
vært innlagt på grunn av selvmordstanker eller -planer
hadde to og en halv gang så stor risiko for somatisk
innleggelse på grunn av villet egenskade som pasienter
hvor selvmordsrisiko ikke var tema ved den psykiatriske innleggelsen. For dem som hadde hatt psykiatrisk innleggelse relatert til selvmordsforsøk eller
selvskading var risikoen for alvorlig villet egenskade
etter utskrivning henholdsvis tre og fire ganger så høy.
Diagnosen ’Villet egenskade’ ble imidlertid bare gitt
ved halvparten av de aktuelle somatiske innleggelsene.
Økt risiko for villet egenskade som krevde somatisk
sykehusbehandling var også forbundet med psykiatrisk

reinnleggelse og det å ha mange polikliniske konsultasjoner i løpet av observasjonstiden. Trolig henger dette
sammen med at de som har antatt høy risiko for å skade
seg selv med vilje får tettere poliklinisk oppfølging eller
blir reinnlagt i perioder med ekstra høy risiko.
Den tredje studien i avhandlingen gir et nærbilde
av ikke-psykotiske pasienter som ble akuttpsykiatrisk
innlagt på grunn av selvmordsrisiko. Gruppen var bredt
sammensatt med tanke på diagnoser og aldersspredning. Litt over halvparten (55 %) var kvinner. Nesten én
av fem pasienter i denne gruppen ble somatisk innlagt
for behandling av villet egenskade i løpet av det første
halvåret etter utskrivning. Denne studien fokuserte
spesielt på pasienter med diagnosene borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) og posttraumatisk stress
lidelse (PTSD). Vi fant at pasienter med PTSD hadde
nesten like stor risiko for å bli innlagt i somatikken
på grunn av villet egenskade som pasienter med BPD.
Et annet viktig funn i denne studien var at mangelfull følelsesmessig regulering, uavhengig av diagnose,
hadde stor betydning for antall somatiske innleggelser
på grunn av villet egenskade.
Studiene i avhandlingen kan ikke si noe om effekten av den behandlingen pasientene fikk, men funnene
peker på behovet for mer målrettet behandling og
oppfølging for å forebygge at pasienter påfører seg selv
alvorlige skader etter utskrivning. Hjelp til å regulere
følelser og andre tiltak som spesielt retter seg mot å
forebygge selvmordsatferd kan være viktig i tillegg til å
behandle grunnlidelsen.
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Olaf-prisen 2017 til Kirsti Silvola
I ANLEDNING Verdensdagen for selvmordsforebygging ble

Olaf-prisen delt ut til spesialrådgiver i RVTS Øst, Kirsti
Silvola. Hun fikk prisen for sin pionérinnsats med å bringe
Vivat-kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» til Norge, et
kurs som over 40 000 mennesker nå har tatt på landsbasis.
Hun har også bidratt til varige selvmordsforebyggingstiltak
gjennom å bygge opp den landsdekkende organisasjonen
VIVAT Selvmordsforebygging.
Prisutdelingen fant sted på Litteraturhuset i Oslo
4. september, under arrangementet «Selvmordsforebygging:
For mye åpenhet?» På programmet stod også foredrag,
musikk og samtaler om dilemmaer i mediehverdagen.

Olaf-prisen
Olaf-prisen (tidligere Olafs Minnepris) er etablert
av stiftelsen Olafs Minnefond til forebygging
av selvmord blant unge. Prisen tildeles som
en anerkjennelse til en person som har bidratt
med fremragende vitenskapelig arbeid eller
kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.

Kirsti Silvola fikk Olaf-prisen 2017 for sitt pionéarbeid med å bringe VIVAT-kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» til Norge, og for å ha bygget opp organisasjonen
VIVAT selvmordsforebygging.
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Suicidologisk omvisning
i litteraturhistorien
Anmeldt av Stephan Neuhaus
EIVIND NORMANN-EIDE
Skjønnlitterære selvmord
Pax forlag, 2016.
ISBN: 9788253039138

SKJØNNLITTERÆRE SELVMORD tar
for seg beskrivelser av selvmord
i skjønnlitteraturen. Forfatter og
psykologspesialist Eivind NormannEide vil øke den faglige og allmennmenneskelige forståelsen av
selvmord og selvmordsprosessen
ved å søke til litteraturhistorien.
Her er det nok å ta av for en som
søker beskrivelser av lidelsers
randsoner. Idéen er interessant,
trass i at psykologiske lesninger av
skjønnlitteratur har vært kontroversielle i den litteraturfaglige
historien.
Normann-Eide velger seg
sentrale verker fra de siste drøyt
300 år med europeisk og amerikansk litteraturhistorie, og åpner
som seg hør og bør med Unge
Werthers lidelser (Goethe). Deretter
gjennomgår han Anna Karenina
(Tolstoj), Snø (Pamuk), Glassklokken
(Plath), Prozac Nation (Wurtzel),
Legender om et selvmord (Vann),
Selvmord (Levé), Hav av tid (Andersen) og Amras (Bernhard). Siste bok
ut er Kollektivt selvmord (Passilinna).
Utvalget av verker kan
selvfølgelig alltid diskuteres, og
framstår her muligens noe ubearbeidet. Normann-Eide begrunner
valget med at bøkene belyser
sentrale aspekter ved selvmord
og beslektede fenomener. Aftenposten-kritiker Ingunn Økland

etterlyste nylig Stig Sæterbakkens
mye omtalte roman Gjennom natten
(utgitt 2011) i Normann-Eides
gjennomgang, og jeg skal ikke
gjenta dette ytterligere. Det hadde
imidlertid vært plass til flere norske
verker. Til forfatterens forsvar
nevnes Ibsen og Skram i teksten, og
det gjengis et ukommentert dikt av
Tor Ulven. Normann-Eide veksler
gjennomgående mellom skjønnlitteratur og fag, og språklig sett flyter
teksten bra.

Det er ikke uproblematisk
at Normann-Eide går
langt i å gjøre selvmordsrisikovurderinger av
litterære karakterer.
Normann-Eides personlige reaksjoner på litteraturen blir innimellom vel framtredende. For
eksempel skriver han om Legender
om et selvmord: «Like fullt, og som
en understrekning av sjokket som
rammer Jim, kommer selvmordet
så uventet på leseren at passasjen
umiddelbart må leses på nytt»
(s. 84). Javel, er det sånn det er?
Selv måtte jeg lese Normann-Eides
passasje et par ganger før jeg
skjønte at jeg hadde lest riktig. Ved

å alminneliggjøre den individuelle
leseropplevelsen kan NormannEide se ut til å anta at andre lesere
ville ha reagert likt som han. Dette
kan virke noe styrende på lesningen. Innimellom kan det altså
være vanskelig å skille mellom
nivåer i Normann-Eides lesning:
Når refererer han, når tolker han,
når beskriver han sin personlige
mening?
Sammenblandingen av tekst og
tolkning gjør analysene noe ugjennomsiktige. Det hjelper ikke på gjennomsiktigheten at Normann-Eide
ikke gjengir et eneste sidetall til
de skjønnlitterære utdragene han
gjengir. Faglitteraturen er referert
samvittighetsfullt – jeg forblir uklok
på hvorfor ikke dette også gjelder
de skjønnlitterære utdragene. Selv
om handlingsreferatene er poengterte nok til å gi et innholdsmessig
overblikk, synes jeg forlaget skulle
ha krevd mer ryddighet i de skjønnlitterære sitatene.
Det er ikke uproblematisk at
Normann-Eide går langt i å gjøre
selvmordsrisikovurderinger av
litterære karakterer. Et av problemene er at han selv har fasiten.
Hovedpersonen(e) begår selvmord,
eller de gjør ikke det – av ymse
grunner. Sånn sett havner han i de
samme metodeproblemene som
man møter i psykologiske autopsi-
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studier (at man i ettertid alltid vil
kunne finne «tegn» som peker fram
mot det tragiske utfallet), uten at
jeg kan se dette problematisert i
særlig grad. Det snakkes mye om
risikofaktorer hos karakterene. Et
eksempel:
Glassklokken illustrerer hvordan
én risikofaktor leder til en annen,
som igjen forsterker en tredje, der
ytre belastninger berører indre
sårbarhet, som igjen utløser nye
belastninger, for til slutt å ende
med et alvorlig selvmordsforsøk
(s. 55).

Rent overordnet, kan man spørre
seg hvilken mening det gir å bruke
«risikofaktor»-begrepet når man
fortolker skjønnlitteratur. Begrepet
«risiko» forutsetter, rent logisk,
at utfallet er ukjent. Det kan virke
som om Normann-Eide ender
opp med å lete bakover i tid etter
risikofaktorer hos en person han
vet at begår selvmord. Andre steder
spekuleres det i hva som hadde
skjedd hvis (de fiktive) karakterene
hadde hatt andre egenskaper eller
opplevd andre ting. Dette er tematikk som berører skillet mellom
fiksjon og virkelighet. Her kan det
se ut som om Normann-Eide til dels
presser fiksjonen inn i en klinisk
terminologi. Her spør jeg meg selv
hva som da er suicidologisk relevant skjønnlitteratur i seg selv. Når
Normann-Eide framhever sentrale
utdrag, ser jeg ikke hvordan han
klarer å begrunne valgene sine
uten å bekrefte valgene med hva
som allerede er velkjent i faglitteraturen. Slik kan forholdet mellom
skjønnlitteratur og fag virke
sirkulært. Normann-Eide skriver
i innledningen:
Spørsmålet er om skjønnlitteraturen også evner å belyse det vi
i dag vet om risikofaktorer for
selvmord, og samtidig overskride
faktakunnskapen (min uthevning)
med en innsikt som berører (s. 12).

Jeg kan gå med på at tekstene
belyser det vi vet, men blir ikke
overbevist om at skjønnlitteraturen
«overskrider faktakunnskapen»,

Normann-Eide lander på begge beina når han trekker
fram skjønnlitterære teksters mulighet til å skape
håp og gi innsikt i andres liv og lidelse.
når det Normann-Eide gjør i praksis,
er å begrunne skjønnlitterær relevans med at den skjønnlitterære
tematikken korresponderer med
suicidologisk teori og empiri. For
en vrang anmelder, ser da heller
faktakunnskapen ut til å overskride
skjønnlitterær innsikt, noe på siden
av forfatterens uttalte mål.
Flere av verkene er skrevet
av forfattere som selv har begått
selvmord, eller vurdert handlingen. Hvilken rolle spiller det at en
roman kanskje eller sannsynligvis
har selvbiografiske komponenter?
Hadde f.eks. Glassklokken eller
Prozac Nation vært mindre troverdige om man ikke hadde hatt biografiske opplysninger om lidende
forfattere? Normann-Eide kan virke
ambivalent til dette spørsmålet
når han f.eks. introduserer Glassklokken ved å vise til forfatterens
selvmord som skjedde kort tid etter
utgivelse, og at dette nok var med å
gjøre Plath berømt. Avslutningsvis
skriver han følgende:
Det er grunn til å tro at både det
selvbiografiske i Glassklokken, og
Sylvia Plaths selvmord i kjølvannet av utgivelsen, bidro til mye
av forfatterskapets berømmelse.
Oppmerksomheten førte også til
en rekke spekulasjoner omkring
forfatterens egen psykiske helse
[…] Selv om det er åpenbare paralleller mellom en roman og dens
forfatter, mener imidlertid Marianne Egeland at vi som lesere bør
være forsiktig med å forklare et
livsløp på grunnlag av et skjønnlitterært verk. Dette er et rimelig forbehold, slik også romankarakteren
Esther Greenwood bør forstås på
grunnlag av det som står i romanen, uavhengig av forfatterens liv
og selvmord (s. 62).

For meg kan det virke som at
Normann-Eide gjerne vil syntetisere
liv og verk, og til slutt hekter på en

«unnskyldning» ved å vise til en
kommentar fra en sentral Plathbiograf – som han selv «godkjenner» som «rimelig». Jeg hadde
ønsket meg denne diskusjonen
allerede i innledningen. I den litteraturvitenskaplige faghistorien har
forholdet mellom biografi og tekst
en lang og vond historie, satt på
spissen da 1960-tallets «nykritikere» krevde at man måtte lese
teksten nettopp som tekst, og ikke
spekulere i forfatterens intensjoner,
og også holde sine egne følelser
adskilt fra lesningen. Nå har
frontene de siste tiårene blitt mer
forsonlige, og et så tydelig standpunkt som «Nykritikken» har i dag
hovedsakelig historisk interesse.
I Skjønnlitterære selvmord virker
forholdet mellom tekst og biografi
uklart, og jeg skjønner ikke helt hva
det har med saken å gjøre at flere
av forfatterne har egen erfaring
med egne selvmordstanker.
Til slutt: Normann-Eide lander
på begge beina når han trekker
fram skjønnlitterære teksters
mulighet til å skape håp og gi
innsikt i andres liv og lidelse. Jeg
finner imidlertid ikke ut av forholdet mellom fag og kunst, og hadde
ønsket meg noe mer diskusjon om
grunnlagsproblemer i prosjektet.
De suicidologifaglige beskrivelsene
holder jevnt over et høyere nivå
enn de skjønnlitterære lesningene,
og Skjønnlitterære selvmord dekker
sentrale områder av dagens forståelse av fenomenet selvmord.
Sett fra et suicidologifaglig ståsted
vil kanskje ikke dette forsøket på
å koble sammen suicidologi og
skjønnlitteratur åpne for den helt
store aha-opplevelsen. Allikevel
kan Skjønnlitterære selvmord åpne
noen dører til en fenomenologisk
forståelse av selvmord og lidelse,
noe som kan komme både nykommere og «erfarne fjellfolk» til gode.
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To personlige bøker fra
Golden Gate Bridge
Av Kim Larsen

Kevin Hines er en av de få som har overlevet et selvmordsforsøk ved utsprang fra Golden
Gate Bridge i San Fransisco da han som 19-åring hoppet fra broen i september 2000.
I samme periode patruljerte politimannen Kevin Briggs Golden Gate Bridge og hadde som
en av sine oppgaver å forsøke å overtale selvmordskandidater fra å hoppe. I løpet av de
siste årene har begge skrevet svært personlige bøker om sin posisjon på hver sin side
av rekkverket. Vi skal se på begge bøkene, men først en kort innledning om selvmordsaktiviteten på denne spesielle broen.

GOLDEN GATE BRIDGE i San

Fransisco er verdens mest kjente
«selvmordshotspot» (Bateson,
2012; Friend, 2003). Dette er symbolladede steder som tiltrekker seg
selvmordsaktivitet. Eksempler er
Empire State Building, Eiffeltårnet
og Domen i Firenze, før fysiske
barrierer gjorde det umulig å
utføre selvmord fra disse stedene.
Golden Gate Bridge sto ferdig i
1937 og har en høyde på 75 meter.
Det første kjente selvmordet
skjedde kun litt over tre måneder
etter åpningen, og til nå er det over
1600 dokumenterte selvmord fra
broen. Antallet er sannsynligvis
langt høyere fordi mange ikke blir
funnet. Golden Gate Bridge har
alle egenskaper som skal til for at
et hotspot skal bli skapt; det er en
vakker arkikektonisk konstruksjon
i seg selv og ligger i naturskjønne
omgivelser. Også selve navnet kan
spille en rolle.

En studie av Seiden og Spence
(1983/84) formidler godt hva et
hotspot er. Mens alle har hørt om
Golden Gate Bridge har de færreste
hørt om Oakland Bay Bridge. Den
ligger imidlertid i samme område.
Mens Golden Gate Bridge knytter
San Fransisco sammen med Marin
County, knytter Oakland Bay
Bridge San Fransisco sammen med
Oakland (via Yerba Buena Island).
Den stod ferdig seks måneder før
Golden Gate Bridge, og er omtrent
like høy. Broene er imidlertid
forskjellige på den måten at det
kun er Golden Gate Bridge som
har adkomst via gangvei. Mange
av selvmordene som utføres på
disse broene skjer ved at personer
plutselig stopper bilen og kaster
seg over rekkverket. Det er denne
typen selvmord Seiden og Spence
har forsket på. De var spesielt
interessert i personer som hadde
utført selvmord ved utsprang fra en

av disse broene og hadde adresse
i East Bay, og som dermed bodde
nærmest Oakland Bay Bridge.
Seiden og Spence undersøkte slike
selvmord i perioden helt fra 1937
til og med 1971. Ved 115 tilfeller
hadde hele 58 personer kjørt over
Oakland Bay Bridge (som rent
instrumentelt er like godt egnet)
og utført selvmord fra Golden Gate
Bridge i stedet! De fant ikke ett
eneste eksempel på det motsatte;
at noen hadde kjørt over Golden
Gate Bridge og utført selvmord fra
Oakland Bay Bridge.
Der er etter årelange diskusjoner med meget høy emosjonell
temperatur, nylig (sommeren 2014)
vedtatt å bygge en selvmordsbarriere i form av et beskyttende «nett»
under Golden Gate Bridge. Mange
mener at Eric Steels film The Bridge
(2006) om selvmordene fra Golden
Gate Bridge har vært medvirkende
til dette resultatet. Filmen bruker
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drastiske virkemidler; Steel filmet
23 av 24 selvmord som ble utført
fra Golden Gate Bridge i 2004. Han
fikk tillatelse til å filme under dekke
av å lage en dokumentarfilm om
broen. Steel intervjuet etterlatte
til de personene han hadde filmet.
Filmen er svært kontroversiell og
har da også forståelig nok vært
behørig diskutert ut fra et etisk
perspektiv. Det samme gjelder også
John Batesons bok The final leap.
Suicide on the Golden Gate Bridge
(2012) hvor han blant annet trykker
navnet til alle personer som har
utført selvmord fra Golden Gate
Bridge i et eget appendiks. Dette vil
være svært kontroversielt i forhold
til smittefaren.
Den vanlige oppfatningen er at
effekten av selvmordsbarrierer vil
være lav fordi de kommer for sent
i selvmordsprosessen da personen
«allerede har bestemt seg», og da
vil komme til å utføre selvmord

uansett (Miller, Azael & Hemenway, 2006). Konsistente funn fra
suicidologisk forskning indikerer
overraskende nok det motsatte.
Selvmordsimpulsen er som regel
både ambivalent og fluktuerende;
selv tiltak som kommer sent i den
suicidale prosess «kjøper tid», og
har effekt ved at selvmordsimpulsen kan forandre seg. Overraskende nok er det nettopp slike
tiltak som begrenser tilgang til
selvmordmetoder som er den type
selvmordsforebyggende tiltak
som er mest evidensbasert (se for
eksempel Daigle, 2005; Gunnell
& Frankel, 1994; Mehlum, 2005
for gode oversikter her). Dette er
imidlertid i strid med en commonsensisk oppfatning, derav også de
nærmest evigvarende debattene
om slike tiltak, og den emosjonelle
temperatur som ofte karakteriserer dem. Retterstøl, Ekeberg
& Mehlum (2002) oppsummerer

statistikken generelt på hvordan
det går med dem som har utført et
selvmordsforsøk slik: «Av mennesker som har gjort selvmordsforsøk, vil i det lange løp 10-15
% senere dø i selvmord. Dette
innebærer at det overveiende
antallet likevel dør av andre
årsaker» (s. 209-210). Begrunnelsen
for å bygge selvmordsbarrieren på
Golden Gate Bridge er statistikk
som denne. Mer spesifikt er det
også funnet at mange av de som
har blitt forhindret fra å hoppe fra
Golden Gate Bridge har en relativt lav gjentakelsesfare på lang
sikt (se Seiden, 1978 som forsket
på akkurat denne gruppen). Nå
kommer altså selvmordsbarrieren.
Den har en estimert kostnad på 76
millioner dollar og vil ta tre år å
bygge. (Se Whitmer & Woods, 2013
for en kostnad-/nytteanalyse).
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Cracked, not broken
Surviving and thriving after
a suicide attempt

KEVIN HINES
Cracked, not broken. Surviving
and thriving after a suicide attempt
Plymouth: Rowman & Littlefield. 2013
197 sider
ISBN: 978-1-4422-2240-3

KEVIN HINES HADDE det nærmest

verst tenkelige utgangspunkt for
sitt liv. Han er født av psykisk syke
narkomane foreldre og blir etterlatt
på slumhoteller uten tilsyn sammen
med sin bror (som dør før han er
fylt to år), mens foreldrene er ute
på jakt etter narkotika. Barnevernet
overtar forståelig nok etter hvert
omsorgen og Kevin blir adoptert
av en omsorgsfull og velstående
familie. Kevin er annerledes enn
de andre med rødt hår og fregner
og opplever vedvarende mobbing
på skolen. Han blir etter hvert med
i bryting og amatørteater som han
trives godt med, men opplever så
å bli akutt psykotisk i ungdomstiden. Den psykiske lidelsen fører
til uforståelig, skremmende og
truende adferd som ytterligere
bidrar til fremmedgjøring overfor
omgivelsene. Sommeren 2000
opplever han at den personen han
ser mest opp til, instruktøren i
teatergruppen, plutselig utfører
selvmord ved å skyte seg i hodet.
Samtidig opplever Kevin at hans
alvorlige psykiske lidelse (bipolar
lidelse, type 1 rapid cycling med

psykotiske innslag) får overtaket i
hans liv. Han beskriver opptakten
til det drastiske selvmordsforsøket
ved at han opplever stemmer av
degraderende og befalende karakter. Kevin klarer utad å fremstå
som relativt upåfallende samtidig
som planene om selvmord tar form.
Han beskriver også hvordan han
gleder seg til å dø, slik at han kan
slippe unna effektene av sykdommen; uutholdelig angst, skrem-

Disse partiene synes jeg er
bokens beste; medrivende
og skremmende lesning.
mende vrangforestillinger og både
visuelle og auditive hallusinasjoner.
Han beskriver særlig de paranoide
vrangforestillingene, hvor han
er sikker på at hans nærmeste er
forkledte representanter for en ond
makt som kan komme til å drepe
ham uten forvarsel. Han beskriver
at han blir ledet til Golden Gate
Bridge av stemmene:

You’re a dead man! I hate you! You
have no choice, I will kill you! If
not today then eventually, I promise you – this is inevitable! You
must die! You must die! (s. 52).

Han beskriver videre:
Why did I jump? The reason is
quite simple. I believed I had
to die. I believed I had no other
option. I felt as though I was a
burden to my family and friends.
I had no origins I could accurately
identify. I was not an athletic hero.
I was not an actor. I believed I had
nothing remarkable in my life.
That was, of course, not the case.
I had more than plenty to live for.
Yet I had another piece of baggage
– which I didn’t know at the time.
I had – and have – bipolar disorder
(s. 3).

Kevin blir etter hoppet reddet opp
av vannet av Kystvakten og innlagt
på intensivavdeling. Han blir
innledningsvis gitt femti prosents
sjanse for å overleve. Kevin kommenterer det paradoksale i at han
kort tid etter selvmordsforsøket
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både er redd for å dø av skadene
og takknemlig for at han ble reddet.
Han blir overført til psykiatrisk
avdeling og står foran en lang
rehabilitering, som somatisk sett
går overraskende bra. Livet etter
utskrivelsen er imidlertid ingen
idyll; flere alvorlige psykotiske
sammenbrudd medfører tre
innleggelser på psykiatrisk avdeling i løpet av fire år. Ved ett av
disse oppholdene treffer han sin
fremtidige kone, som er der for å
besøke en innlagt slektning. Hun
blir senere angrepet av Kevin med
hammer og golfkølle da han under
en psykotisk episode tror at hun
skal drepe ham. De psykotiske sammenbruddene blir godt formidlet på
en skremmende realistisk måte. Det
samme blir møtet med personalet
i psykiatrien og medpasientene.
Disse partiene synes jeg er bokens
beste; medrivende og skremmende
lesning. Kevin beskriver også godt
den skammen han opplever etter
de psykotiske sammenbruddene
hvor han har satt sine nærmeste
gjentatte ganger i ytterst vanskelige
situasjoner og såret dem på verst
tenkelige måter.
Inspirert av en adoptivonkel
som var medlem av Anonyme
Alkoholikere og hadde sett verdien
av at personer med store personlige
problemer delte dem og snakket
om dem med andre, holder Kevin
noen foredrag om sine opplevelser; både om selvmordsforsøket
og om sin psykiske lidelse. Han får
umiddelbart feedback fra personer
som hadde hørt foredragene om at

de hadde vært medvirkende til at
de ikke selv hadde utført selvmord,
og som også så opp til Kevin som
en inspirasjonskilde og et forbilde
på hvordan man kunne leve med
en alvorlig psykisk lidelse. Disse
tilbakemeldingene gjør at han
opplever en dyp meningsfullhet ved
å holde foredragene. Etter hvert
«tar det helt av» og han havner til
og med på Larry King Show, samt
holder foredrag for politiet, psykiatrien og andre offentlige instanser.
Han og adoptivfaren er begge
aktive i foreningen som arbeider
for byggingen av en selvmordsbarriere på Golden Gate Bridge.
Mot slutten av boken får jeg
inntrykk av at Kevins foredrag om
psykisk lidelse og selvmordsforsøk
blir en primær kilde til meningsinnhold i hans liv. Jeg får noen
ganger en litt urolig følelse når jeg
treffer noen av brukerrepresentantene i psykiatrien; det virker på
meg som de vever sitt livsinnhold rundt rollen som psykiatrisk
pasient (gjerne ledsaget av en
aggressiv opposisjonsholdning til
psykiatrien), og litt av den samme
uroen får jeg mot slutten av denne
boken. Jeg får en følelse av at Kevin
ender opp primært med en identitet
som psykiatrisk pasient og overlevende etter et selvmordsforsøk,
og en sosial forankring av denne
identiteten som følge av foredrag
og medieopptredener. Dette kan
medføre en rolle som også kan ha
betydelige påkjenninger for ham
selv. Det er han heldigvis også
klar over:

If I were to die by suicide now, all
of the people I have met, cared for,
helped or loved would be crushed
until the end of their lives. If I
die by suicide now, what about
the audiences with students and
adults alike who have contemplated suicide, to which I have
spoken about suicide prevention
and staying mentally healthy?
How would such an action affect
their lives? They could potentially
think, «If he couldn’t live, then
how can I?» That’s dangerous.
It is also a huge weight on my
shoulders, but one I am prepared,
willing, and able to carry. The
people who have come up to me
in every state or country in which
I have spoken, and said, «I was
going to kill myself, but because
of you and your speech, now I
will not», depend on me in some
small way to stay alive and well.
That is exactly what I plan to do,
no matter how bad it gets or what
mental breakdowns I experience
from here on. I will stay alive. I
will keep on keeping on» (s. 57).

Cracked, not broken. Surviving and
thriving after a suicide attempt formidler godt hvordan det kan være
å ha en alvorlig psykisk lidelse
og hvordan den for Kevin stadig
og uventet bryter inn i livet med
forferdelige konsekvenser. Desto
større blir da også beundringen for
hvordan Kevin Hines har klart å
bruke de lidelsene han har opplevd
og sitt selvmordsforsøk til noe meningsfullt, både for seg selv og andre.
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KEVIN BRIGGS ARBEIDET som politi
i regionen som omfatter Golden
Gate Bridge i 17 år. Han måtte ofte
rykke ut til personer i suicidale
kriser som var i ferd med å hoppe
fra brua. Dødeligheten er på ca.
98 prosent. Den vanligste dødsårsaken er multiorgansvikt som følge
av at ribben og ryggsøyle brekker
og spidder hjerte, lunger og andre
organer. De som mot formodning
overlever selve fallet vil drukne,
både fordi de er så hardt skadet at
de ikke klarer å svømme og fordi
det er sterk strøm i vannet. Lik er
blitt funnet mange kilometer unna,
delvis oppspist av diverse sjødyr.
Mange blir aldri funnet.
Gjennom trening i sitt arbeid
ble Briggs etter hvert meget erfaren
i å takle møtene med suicidale
personer under disse drastiske
omstendighetene, og har til
sammen i sin karriere vært medvirkende til at over 200 personer
har avbrutt selvmordsforsøket.
Som en følge av sin yrkesmessige
erfaring fikk han også interesse for
selvmordsforebygging og psykiske
lidelser, og ble etter hvert inter-

Briggs har til sammen
i sin karriere vært
medvirkende til at over
200 personer har avbrutt
selvmordsforsøket.

vjuet om dette i aviser og TV. Dette
førte igjen til at han ble engasjert
som foredragsholder på kurs og
konferanser. Briggs har også en
personlig historie med tilbakevendende depresjon, og dramatiske
hendelser i sin nærmeste familie.
I sine foredrag integrerer han sin
politifaglige erfaring med utrykningene ved selvmordskriser på
Golden Gate Bridge med sin egen
personlige historie. Briggs fikk
tallrike tilbakemeldinger fra mennesker som hadde hørt foredragene
hans (ikke minst via internett hvor
mange av dem var tilgjengelige),
og som mente at dette hadde vært
avgjørende for at de selv ikke
hadde utført selvmord. Oppildnet
av disse tilbakemeldingene reiste

Briggs etter hvert verden rundt på
kongresser og konferanser. Han
gikk av med pensjon fra politiet
i 2013 og skrev deretter denne
boken.
Mesteparten av boken handler
om selvmordsforebygging, men vi
får også en biografisk fremstilling
av forfatterens liv, som inneholder
å bli diagnostisert med testikkelkreft som 21-åring og en livstruende ulykke under tjeneste som
motorsykkelpoliti som 38-åring. Vi
møter også historiene til noen av
de personene Briggs var med på å
redde i suicidale kriser, og personer
han senere møtte under sin foredragsvirksomhet.
Fremstillingen dekker ulike
fasetter av hans arbeide med
selvmord og selvmordskriser. Et
tankevekkende aspekt som ofte
kommer i bakgrunnen er effekten
av å bevitne et selvmord: «These
bystanders just happen to be in the
wrong place at the wrong time and
see things that not only affect their
day, but may even impact the rest
of their lives. It’s a hard thing for
officers, but we’re trained to see
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tragedy and choose this profession
knowing we’ll see some difficult
things. Witnesses, however, don’t
get to make that choice” (s. 83).
Vi som arbeider i psykiatrien
har som regel noen anamnestiske opplysninger før vi møter en
person som setter oss i stand til
å være litt forberedt på hva vi vil
møte. Noen slik forhåndsinformasjon har ikke utrykningspersonalet,
og Briggs er da også hypersensitiv
på å tolke små cues i den suicidales
kroppsspråk og fremtoning som for
å sette sammen et større puslespill
ut fra svært få biter. De viktige
momentene er som forventet:
empati, ro, langsomme bevegelser
og en ikke-truende fremtoning,
blikkontakt, unngå idylliserende
kommentarer og urealistisk håp,
holde samtalen i gang med nesten
ethvert innhold for å skape en
relasjon og for å vinne tid, og
heller ikke foreslå velmente og
konkrete løsninger som kan virke
fornærmende siden personen selv
må kunne forutsettes å ha forsøkt
en del løsninger først. Mange av
redningsaksjonene finner sted
i betydelig kulde og regn. Disse
elementene er det ifølge Briggs
også viktig at redningspersonalet
eksponerer seg for. I tillegg vil en
så lik klesdrakt som mulig utgjøre
et ubevisst, subtilt empatisk bånd:
«It is my common practice to try
and dress similar to the person I am
talking to over the rail. If they have
a jacket on, then I can wear mine.
If they don’t, then I don’t” (s. 34).
. Det er noen triste observasjoner
også i forhold til hva utrykningspersonalet må ta høyde for, bilister
som passerer stedet og oppfordrer

selvmordskandidaten til å hoppe
eller turister som tar bilder! Forfatterens beskrivelser av hopp han
har bevitnet er godt egnet til å frata
selvmord fra Golden Gate Bridge et
romantisistisk skjær.
Vi treffer også noen av de personene Briggs er kommet i kontakt
med i ulike faser av sin karriere
og deres historier. Vi møter også
et ektepar som mistet en sønn i
selvmord, som eksempel på hvor
massivt og vedvarende et selvmord
kan endre de etterlattes liv. Denne
sønnen var en av de personene
som Briggs hadde forsøkt å redde,
men forgjeves. Briggs er i denne
sammenhengen veldig klar på at
en som profesjonell kan ha gjort
jobben godt selv om resultatet blir
tragisk. De historiene vi får presentert omhandler et bredt spekter
av personer; fra den bostedsløse
heroinavhengige som måtte tigge
penger til bussen for å komme seg
til Golden Gate Bridge til den søkkrike direktøren for et ekspanderende IT-selskap. Men fellestrekket
mellom historiene er at liv som personene betraktet som helt håpløse
og uopprettelige kunne utvikle
seg til å bli rike og meningsfylte. I
tillegg til viktigheten av denne type
selvmordsforebygging ved utrykninger betoner også Briggs viktigheten av informasjon og åpenhet
rundt psykiske lidelser.
Briggs’ erfaring med selvmordsforebygging under svært vanskelige
forhold er imponerende og hans
formidling av lærdommen fra disse
aksjonene og hans senere møter
med suicidale personer under sin
foredragsvirksomhet er vel verd
å lytte til. Boken pulserer også

med en dyp menneskelig varme
og ærlighet. Dette er en bok som
formidler håp. Både i mine samtaler
med etterlatte og ved studier av
faglitteraturen har jeg lagt merke
til at politiet blir omtalt gjennomgående positivt av etterlatte, til
tross for at den situasjonen de
møter etterlatte i er emosjonelt og
relasjonelt svært krevende. Det
er noe en kan forstå når en leser
denne boken. Vi møter et menneske
som har utført konkret selvmordsforebygging under forhold de
færreste av oss vil misunne ham, og
som viser en imponerende kombinasjon av profesjonalitet og menneskelig nærvær og varme.
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Følelser og selvmordsatferd
9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging
ble arrangert i Oslo 27. og 28. november 2017: 230 deltakere,
7 plenarer, 8 paralleller, 31 innsendte abstracts. Takk til engasjerte
deltakere og foredragsholdere for to fine dager.
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1. Ingvild Vattø fikk prisen for beste
innsendte abstract: «How volunteers
operating a diaconal crisis line experienced and handled challenges
pertaining to the service model».
(I.E. Vattø, Lien DeMarinis, Haug
og Danbol).
2. Professor Kim Gratz (University
of Toledo): «The Role of Emotion
Regulation in the Presence, Maintenance, and Treatment of Borderline
Personality and Self-injury».
3. Psykiater, overlege og ph.d.-kandidat Kristin J. Fredriksen (Stavanger
universitetssjukehus): «Når psykotiske opplevelser blir dødelige:
Pasienters beskrivelser av hva som
styrer impulsiv suicidal atferd – data
fra kvalitative studier».

7
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4. Lege, ph.d. Ingvild M.Tøllefsen
(Oslo universitetssykehus):
«Selvmordsstatistikkens pålitelighet
– en studie av 1800 personer i
Skandinavia.»
5. Leder for programkomiteen,
førsteamanuensis Anita J. Tørmoen
(NSSF).
6. Professor dr. med. Lars Mehlum
(NSSF): «Regulering av følelser
– hvilken relevans har det for å
forstå og behandle suicidalitet
og selvskading?»
7. Forsker Anne Reneflot
(Folkehelseinstituttet): «Kontakt
med primærhelsetjenesten forut
for selvmord - hva vet vi?».
8. Forsker og psykologspesialist
Fredrik Walby (NSSF): «Resultater;
Nasjonalt kartleggingssystem
for selvmord i psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling».

9

9. Selvmordsforebygging etter
2017? Fra høyre: Johan Siqveland,
Jan Olav Johannessen, Oddrun
Bøhlerengen, Anne Reneflot, Lars
Mehlum og Fredrik Walby.
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Crisis: a Study Protocol for a Qualitative Case Study.
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